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Indledning
Ole Høiris og Ole Marquardt

Fra vild til verdensborger – Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens
globalitet fokuserer på udviklingen i og prægningen af grønlandsk identitet og
identitetsmarkører gennem de seneste ca. 300 år. Vi har længe følt, at en mere
sammenfattende udgivelse om dette emne, der med selvstyret og globaliseringens voksende indflydelse i Grønland har høj aktualitet, vil være nyttig. Den
foreliggende antologi rummer derfor både redegørelser for de historiske forløb
omkring identitetsdannelsesprocessen og en række bud på den aktuelle situation, ligesom den rummer såvel deskriptive bidrag, der beskriver en bestemt
identitetsopfattelses eller identitetsmarkørs fremtrædelsesform, som bidrag, der
fortolker de “meninger”, der kan siges at komme til udtryk i ordene og tingene.
Baggrunden for identitetsproblematikken skal søges i 1800-tallet, hvor en
række nationer, herunder de nordiske, var stærkt påvirkede af romantikkens
opfattelse af den organiske sammenhæng mellem folket, sproget, kulturen,
traditionen, historien, religionen osv. Undertiden blev sammenhængen sammenfattet i begrebet om folkeånden, som igen var en del af den guddommelige
ånd, der gennemtrængte altet, og som man fandt i naturen, i magnetismen,
i elektriciteten, hypnosen osv., og som det var kunstens og videnskabens
opgave at blotlægge. Efter godt to hundrede år som koloni blev Grønland i
forlængelse af den globale koloniafvikling efter 2. Verdenskrig i 1953 først
integreret i Danmark som en landsdel med amtslignende status. Da den
efterfølgende kombination af modernisering og danificering skabte stigende
problemer, blev resultatet det hjemmestyre, der indførtes i 1979, og som
repræsenterede en mellemting mellem den selvstændighed, der karakteriserede
andre forhenværende kolonier – for det meste ulande − og en fastholdelse
af den tidligere kolonimagts medansvar for den fortsatte modernisering.
Det var i denne periode, at stærke nationale strømninger kom til udtryk i
Danmark efter medlemskabet af EF, og det var i denne periode, at flere af de
grønlændere, der skulle stå i spidsen for den grønlandske selvstændiggørelse,
opholdt sig i Danmark og blev påvirket af denne strømning. Det skulle
vise sig, at denne nye nationale bevidstgørelse havde stærk klangbund i den
grønlandske befolkning, hvad først hjemmestyreordningen i 1979 og 30 år
senere selvstyreordningen er beviser på.
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Ill. 1. Foto: Arktisk Institut.

Hjemmestyret og selvstyret repræsenterede nye former for autonomi i en
verden, der samtidig blev mere og mere globaliseret. I samme periode blev
menneskene i den senmoderne verden mere og mere individualiserede. Med de
nye muligheder, som internettet har givet, kan enhver grønlænder nu forbinde
sig til verden uafhængigt af de statslige medier, og dermed sætter globaliseringen ind i Grønland med fuld kraft, især hos de unge. Denne udvikling rejser
på sin side spørgsmålet om at finde en identitet mellem det globale og det
grønlandske. Blandt de unge og vel især blandt de højt uddannede synes der
nu at være en stærk tendens til at opløse det, der tidligere blev kategoriseret
som et enten/eller mellem det grønlandske og det danske, og erstatte det med
et både/og mellem det grønlandske og det globale.
I denne bog forsøger vi at komme på sporet af identitetsdannelsesprocessen i dens mangfoldige former. Der tages afsæt i de første identitetsmæssige
konfrontationer, således som de kom til udtryk med ankomsten af europæerne
i det arktiske område. Det hæmmer selvfølgelig disse analyser, at vi kun kender til grønlandske identiteter fra denne periode i den form og udstrækning,
den eller de er kommet til udtryk i de europæiske kilder. Vi ved, at da den
dansk-norske kolonisation af Grønland startede i 1721, opfattede grønlænderne sig selv som mennesker (inuit), mens de fremmede (qallunaat − de store
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Ill. 2. Foto: Scanpix.

øjenbryn), der kom til landet fra Danmark-Norge og det øvrige Europa, ifølge
myten var væsener, som var beslægtede med hunde. Men ellers er der ikke
overleveret meget om grønlændernes syn på europæerne og på sig selv. Det er
først i kolonitidens sidste hundrede år, at grønlænderne selv i stigende grad
kommer til orde i kildematerialet, og efter 2. Verdenskrig har de domineret
kilderne til konstruktionen af den grønlandske identitet. Kildematerialets art
har disponeret denne bog således, at kronologien udtrykker en bevægelse fra
den ydre – europæiske og danske − opfattelse af det grønlandske frem til den
voksende grønlandske italesættelse af en egen national eller etnisk identitet i
et samspil med kolonimagten. Herfra bevæger vi os frem til den situation efter
hjemmestyret, hvor grønlænderne selv har skullet ikke bare finde, men også
igennemsætte en ny grønlandsk national identitet, både internt i den grønlandske befolkning, således at det grønlandske nationale fællesskab blev en indre
styrke, og udadtil, så det grønlandske blev respekteret som en national identitet
på linje med de øvrige nationale identiteter. Sidstnævnte proces følger vi så i
dens spil mellem opretholdelsen og styrkelsen af den nye nationale identitet
og dens udfordring af den voksende globalitet, som på mange områder netop
negerer de nationale identiteters særegenhed.
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Ill. 3. Foto: Arktisk Institut.

Identiteter, det være sig nationale såvel som regionale og personlige,
indgår i et kompliceret spil mellem forskellige faktorer. De former sig i
spillet mellem den måde, man identificerer sig selv på, og den måde eller
de måder, man identificeres på udefra. Her spiller magt en stor rolle. Som
andre koloniserede folk kom også grønlænderne i tiden efter Hans Egedes
ankomst til landet til at føle, at kolonimagter har magten til at definere de
koloniseredes identitet. I meget lang tid var den europæiske såvel populære
som videnskabelige definition af grønlændere, at de var vilde, på linje med
dem man fandt i Amerika, Afrika og i Sydhavet. Dansk-norske stednavne
fra den tidlige kolonitid, som f.eks. Vildmandsnæsset nær Nuuk, vidner om
denne opfattelse. Det, som de første kolonisatorer var usikre på, var ikke,
om de var vilde, men om grønlænderne var fredelige eller krigeriske vilde,
ædle vilde eller dyriske vilde. Generelt for europæernes syn på grønlænderne
i kolonitiden er, at de opfattede dem som et såvel åndeligt som kulturelt
tilbagestående folk, der levede på menneskehedens barndoms niveau. Den
udviklingsmæssige tilbageståenhed kunne så efter smag og behag betragtes
som tilbagestående i en negativ forstand, hvor mennesket som dyrene er i
instinkternes vold. Eller den kunne betragtes positivt som det naturlige men-
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neskeliv, der var lykkeligt fri for civilisationens laster. Denne kategorisering
trængte dybt ind i den grønlandske selvbevidsthed, undertiden som accepteret
og undertiden som det, man reagerede imod på forskellig vis.
Som anløb af hvalfangere og ekspeditionsskibe i grønlandske havne fra
Holland, Storbritannien, Frankrig og Nordamerika viser, så var Grønland
aldrig så lukket et land, som den danske stats forskellige proklamationer siden
1700-tallet lagde op til. Men ikke desto mindre er der gode grunde til, at udtrykket qallunaat, som oprindeligt blot betød ‘de fremmede’, på grønlandsk
er blevet til betegnelsen for danskerne. Trods alle lovlige og ulovlige besøg af
hvalfangere, opdagelsesrejsende og filminstruktører, som gennem kolonitiden
kom til Grønland fra andre dele af verden end lige netop Danmark, så var det
helt frem til 2. Verdenskrig først og fremmest danskerne, som for grønlænderne
repræsenterede qallunaat. Og dermed blev det også danskernes måde at være
på, som grønlænderne kunne bruge som et troldspejl, der gjorde dem klogere
på, hvad både danskerne og de selv var for en slags folk. Denne identifikation
af danskeren med “den fremmede” ændrede sig radikalt med den amerikanske
okkupation under 2. Verdenskrig. Verden var større, end forfædrene troede,
og danskerne var ikke de eneste fremmede mennesker i verden.
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Identitet er et relativt fænomen, og valget af identitet og identitetsmarkører afhænger af den situation, man befinder sig i. I Afrika er man europæer, i
Danmark grønlænder, i Nuuk fra Aasiaat osv. Ud over den regionale identitet
er man i nogle sammenhænge identisk med sit erhverv, i andre sit køn og i
atter andre sin alder. Vi agerer således hele tiden relevante identiteter alt efter
de sammenhænge, vi befinder os i, og hvad vi ønsker at opnå i den situation,
vi befinder os i. Det spændende i den forbindelse er, at nogle identiteter ifølge
traditionen fra Romantikken udelukker hinanden. Man kan ikke på samme tid
være svensker og dansker, mand og kvinde, århusianer og nuukianer, gammel
og ung. Her er man enten/eller, hvorimod man godt kan være en ung grønlandsk kvinde fra Maniitsoq. Det spændende i den globalisering af identiteterne, der for tiden foregår, er, at disse absolutte grænser er under opløsning. I
Europas grænseregioner, hvor man tidligere enten var den ene eller den anden
nationalitet, ser man nu, at nationalitet er arenaer, man kan skifte strategisk
mellem i sine aktiviteter. I grænselandet mellem Tyskland og Danmark kan
man i nogle situationer være tysk, i andre dansk, ligesom grønlændere i nogle
situationer kan være danske, i andre grønlandske. Det senmoderne individ
synes i stadig voksende omfang at frigøre sig fra identitetsmæssig tvang og i
stedet se identiteterne som arenaer, man efter behov kan træde ind i og udfolde sig i. Romantikkens identitetsmæssige tvangskorset, hvor man tilhørte
enten det ene eller det andet folk, løsnes af globaliseringens udbud af utallige
muligheder og superindividualistens krav på hele verden som sin arena.
Det spændende her er, at denne situation i længere tid har været almindelig i Grønland. Identitetsfølelsen i forholdet mellem den grønlandske og den
danske identitet har for mange grønlændere ikke været et enten/eller, men et
både-og – også selv om man har forsøgt at placere relationen til Danmark i
det rigsfællesskab, som ingen i Danmark har nogen identitetsfølelse i forhold
til. Dette identitetsforhold har for mange grønlændere, og herunder ikke
mindst de velstillede og de uddannelsessøgende på de højere uddannelser,
været pragmatisk – en ressource, hvor man har kunnet gøre brug af begge ud
fra den situation, man lige var i. Aktuelt synes denne fleksibilitet mellem det
grønlandske og det danske at være under omformning i form af en inddragelse
af den mere kosmopolitiske identitet. Man kan sige, at det danske islæt på en
måde drukner i den kosmopolitiske identitet, der modsvarer senmodernitetens
individkonstituering.
•
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Fra vild til verdensborger indledes af Inge Kleivan, der som prolog til analyserne
af de grønlandske identitetsforhold gennemgår de mange betegnelser, man gennem tiden har brugt om grønlændere, og som grønlændere har brugt om sig
selv. Termer er aldrig neutrale, og samme term kan have forskellig betydning
for forskellige mennesker eller i forskellige situationer. Således udtrykker f.eks.
kategorien “grønlænder” både en stolt national bevidsthed og et socialt forfald,
ligesom “eskimo” både kan opfattes som en negativ kolonial betegnelse og som
et udtryk for et stolt, frit folk, der som de eneste kunne leve i områder uden
træ som varmekilde, og det endog i nogle af jordens mest ekstreme områder.
Andre termer som det moderne “iskineser” opfattes af nogle unge mennesker
som en kammeratlig, humoristisk term, mens andre føler sig nedgjort af denne
kategorisering. Inge Kleivan, der selv har været ansat på “Eskimologi” på Københavns Universitet, viser med sin gennemgang af de mange termer det spil
og de kampe, der siden 1721 har været om kategoriseringen af grønlænderne
i videnskaben, i Grønland såvel som i Danmark.
I det følgende analyseres den grønlandske identitet gennem kolonitiden,
som den har været formuleret både udefra og indefra. Ole Høiris indleder med
at vise, at Nord siden antikken stort set altid har været betragtet negativt på
linje med Syd, mens midten i form af Athen, Rom, Frankrig osv. har været
fremstillet som positivt. Dette har haft indflydelse på opfattelsen af de folk, der
boede i nord – først skridfinnerne og derefter grønlænderne og andre inuitfolk.
Ole Høiris viser derefter, hvordan eskimoen er blevet begrebsliggjort inden for
de større idéhistoriske strømninger i Europa fra renæssancen til moderniteten
og med romantikken som den periode, der skabte det mest udbredte billede af
grønlandsk kultur og identitet. Endelig afsluttes det med, at grønlænderne nu
selv er centrale medspillere i konstruktionen af de senmoderne kategoriseringer
af det grønlandske.
Efter disse to gennemgange af de lange stræk går de følgende analyser mere
i dybden med smallere temaer. Flemming Nielsen undersøger den ældste grønlandske Bibel som et udtryk for et sprogligt og kulturelt møde. Grønlandske
katekismer og bibeloversættelser er de ældste sammenhængende tekster affattet
og trykt på noget eskimoisk-aleutisk sprog. Med udgangspunkt i Hans Egedes (1686‑1758) tidligste grønlandske tekstproduktion, især en omfattende
antologi fra 1725 af bibelske, kateketiske og lingvistiske tekster, følges nogle
hovedlinjer af de første bibelske teksters tilblivelse på grønlandsk, herunder
udviklingen af et grønlandsk skriftsprog. Blandt forudsætningerne herfor er
tre grønlandske ordlister fra 1600-tallet, som ikke i tilstrækkelig grad har været inddraget i den videnskabelige diskussion. Flemming Nielsen behandler
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derefter problemerne ved at formidle og drøfte centrale kristne begreber i et
grønlandsk, shamanistisk miljø, hvor bibelske temaer tidligt kom til at indgå
i den lokale mundtlige tradition. Bibelen og den kristne forkyndelse ses som
en nøgle til forståelse af en mental forandringsproces, der snart førte til, at
grønlænderne kom til at opfatte sig selv som et kristent folk.
Dette religiøse perspektiv følges op af Kathrine og Thorkild Kjærgaard,
der analyserer billedsiden af den grønlandske fromhedskultur som en identitetsskabende faktor siden 1700-tallet. Tranmarkedets sammenbrud omkring
1870 standsede en igangværende udvikling mod et mere varieret billedmæssigt
udtryk. Med fiskeriet i 1920’erne og 1930’erne kom billederne – nu farvemættede olietryk – tilbage, samtidig med at nye billedformer som glansbilleder og
søndagsskolebilleder kom i omløb. I 1960’erne vandt offsettryk frem. I dag
hænger der religiøse billeder i langt de fleste grønlandske hjem. Det almindeligste billede er Jesus i forskellige versioner. Almindelig er også skytsenglen. På
spørgsmålet om, hvad billederne betyder, var det hyppigste svar i den landsomfattende undersøgelse, Kathrine og Thorkild Kjærgaard lavede, at de giver
ro, håb, trøst og fred i sindet. At se på billeder, købe dem, give dem væk og
modtage dem, bede bønner foran dem og give dem videre til næste generation
er en del af en billedbåren trospraksis, en visuel fromhed. Billeder af Kristus
skaber tryghed, sammenhæng og identitet.
Ole Marquardt ser på det dansk-europæiske syn på grønlændernes kollektive identitet i 1700- og 1800-tallet. Dengang blev både individuelle og
kollektive identiteter bedømt ud fra, hvilke og hvor mange gode og dårlige
karaktertræk de rummede. Fra antikkens moralfilosofi og fra kristendommen
havde oplysningstidens og romantikkens europæere arvet et systematisk katalog, kendt som de syv dyder og de syv laster, over de vigtigste gode og dårlige
karaktertræk, som individer og nationer kunne have. I sin artikel viser Ole
Marquardt, hvordan en række danske og andre udefrakommende observatører
i kolonihistoriens første to hundrede år talte om de dyder og laster, de mente
at kunne finde i den grønlandske folkekarakter.
De fire foregående bidrag har først og fremmest set på, hvordan grønlænderne blev defineret udefra, idet der for denne periode dels har været tale om
et meget asymmetrisk magtforhold mellem kolonimagt og koloniserede, dels
mangler skriftlige efterretninger fra grønlændere om deres syn på sig selv. Men
fra slutningen af 1700-tallet bliver det muligt indirekte at se den grønlandske
selvopfattelse og identitetsdannelse i et kolonialt miljø, og herefter kommer der
kilder, der gør det muligt at følge den grønlandske selvopfattelse og identitet
i kolonitidens sidste århundrede.
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Inge Høst Seiding og Peter A. Toft analyserer en række koloniale identiteter, herunder de to klassiske, dikotomiske stereotyper om grønlændere,
som der stadig gøres op med: den stolte og nøjsomme fanger og det socialt
marginaliserede urbaniseringsoffer. Begge disse stereotyper har dybe koloniale
rødder. De blev formuleret i den koloniale regulering af handel og ægteskab
med grønlænderne, der blev stadfæstet allerede i slutningen af 1700-tallet.
Materialet giver også mulighed for at se, hvordan en række andre identiteter
blev formet. Et blik på grønlændernes varekøb, forbrug og ægteskabsmønstre
i kolonierne Egedesminde og Christianshåb, det nuværende Aasiaat og Qasigiannguit, i 1800-tallets første halvdel viser, at de koloniale rammer konstant
var under afprøvning og til forhandling både af de lokale grønlændere og af
de, hovedsageligt europæiske, koloniansatte. I koloniernes butikker købte
grønlænderne, stik imod prissætningssystemets intention, mange luksusvarer,
som den Kongelige Grønlandske Handel villigt indførte og solgte i jagten
på profit. Tilstedeværelsen af europæiske koloniansatte medførte også mange
intime forhold, uægte børn og ægteskaber mellem grønlandske kvinder og
europæiske mænd. Det blev kimen til en ny grønlandsk samfundsklasse, blandingerne, der i særlig grad giftede sig med hinanden og fandt ansættelse ved
missionen og KGH. Handels- og ægteskabspolitikken forandrede livsvilkårene
og begrænsede livet lokalt, men åbnede også nye muligheder for individer og
familier, som behændigt navigerede i de nye sociale og kulturelle rammer − ofte
i modstrømmen af det koloniale kategoriseringsapparat.
Karen Langgaard tager udgangspunkt i artikler i Atuagagdliutit og Avang‑
nâmioK og i skønlitterære værker i sin analyse af den grønlandske etnisknationale identitet i perioden omkring år 1900. Allerede før Atuagagdliutit
startede i 1861, havde man i Vestgrønland forestillinger om Vestgrønland
som udgørende et fællesskab. Før 1900 var der kritiske indlæg i Atuagagdliu‑
tit, som viser, at der var konsensus om den etnisk-nationale identitet, hvor
idealet af en grønlænder i et mandsdomineret perspektiv var den gode kristne
og dygtige fanger. Det, man var uenige om, var, hvordan man skulle leve op
til de krævede fangstkompetencer, og om man kunne det. Efter år 1900 blev
det nødvendigt at forhandle denne identitet i takt med kolonimagtens opstart
af det såkaldte rationelle fiskeri. Denne strid bredte sig til en vidtforgrenet
debat i Atuagagdliutit, AvangnâmioK og i skønlitterære værker. Der fandt en
overkommunikation sted af det etnisk-nationale, idet alle emner blev relateret til det. De progressive opinionsdannere ville i overensstemmelse med
den romantiske nationalitetsopfattelse have den etnisk-nationale identitet til
at dreje sig om kærlighed til land, sprog og historie. De foreslog vidtgående
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ændringer i samfundet, hvad der i den grad fik de mere konservative til at
ville bremse kraftigt op. Men alle parter definerede sig selv som inden for det
etnisk-nationale fællesskab.
Efter de historiske bidrag følger en række indlæg og analyser af den grønlandske identitet i nutiden, hvor denne identitet dels formuleres af grønlænderne selv, dels må forholde sig til en stadig mere globaliseret verdens voksende
indflydelse i Grønland. Forskellige modsætningsforhold dynamiserer hele tiden
debatterne. Blandt disse er forholdet mellem tradition og modernitet, hvor traditionen er vigtig for skabelsen af en fælles identitet, mens moderniteten udgør
nutidens eksistensbetingelse. En anden modsætning, som i voksende grad udspiller sig, er forholdet mellem det nationale, som er centralt for en ny nation,
og så den globalisering, som er eksistensvilkåret for et moderne Grønland.
Gitte Tróndheim indleder denne del af bogen med en undersøgelse af den
grønlandske identitet, som den i nutiden kommer til udtryk i navne og navngivning. Den grønlandske navneskik, som udspringer af de gamle eskimoiske
trosforestillinger, gør sig stadig gældende i dag. Navnet og navngivningen er
en klar manifestation af individets, slægtens og kønnets betydning og funktion
i det moderne Grønland. I det omfang skikken med at opkalde nyfødte efter
afdøde familiemedlemmer stadig følges, indebærer den sociale forpligtelser og
binder folk sammen, både beslægtede og ikke-beslægtede. Gitte Tróndheim
viser, hvordan den gamle grønlandske navnetradition er fleksibel, kreativ og
dynamisk. Dette betyder meget forskelligt for det enkelte individ, familie og
lokalsamfund. Man kan derfor ikke give en fuldstændig beskrivelse af navneskikken; man kan kun få indsigt i dele af dens mangfoldige betydninger og
fastslå, at navnetraditionen stadig gør sig gældende i det moderne grønlandske
samfund og viser sig stadig at spille en vigtig rolle i kulturbærernes liv.
Aviâja Rosing Jakobsens bidrag til forståelsen af forskellige aspekter af
den grønlandske identitet tager udgangspunkt i nutidens opfattelse af ‘kalaallisuut’ − den grønlandske nationaldragt − som grønlandsk identitetsmarkør.
Indledningsvis beskrives forskellige varianter af kalaallisuut i Grønland. Det
danner baggrund for en fremstilling af de årsager, der gennem tiderne har medvirket til ændringer af den traditionelle dragt frem til den nutidige festdragt.
Disse årsager er ifølge Aviâja Rosing Jakobsen indførelsen af kristendommen,
kulturkontakt og klassedeling, samt inspiration udefra. En spørgeskemaundersøgelse viser, at mange af de adspurgte har den holdning, at kalaallisuut ikke
kun er et betydningsfuldt identitetssymbol for de grønlændere, der bærer den,
men også for de kvinder, der syer den. Dragtens betydning vises til sidst ved
en gennemgang af en episode, hvor nogle modestøvler, der var inspireret af
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de hvide kamikker, skabte stor debat og kraftige reaktioner i de elektroniske
og skrevne medier, fordi folk følte deres identitet provokeret ved denne brug
af nationale symboler.
Natuk Lund Olsens bidrag tager udgangspunkt i, at rigsfællesskabet har
taget UNESCOs konvention for sikring af den immaterielle kulturarv til sig.
Grønlands Nationalmuseum har derfor påbegyndt sin sikring af Grønlands
immaterielle kulturarv og har i den forbindelse blandt andet sat fokus på
grønlandsk mad som et centralt socialt og kulturelt fænomen. Artiklen indeholder en præsentation af kulturmøderne, som grønlænderne har undergået,
samt en beskrivelse af UNESCOs konvention for immateriel kulturarv og
dens relation til Grønland. Natuk Lund Olsen diskuterer også betydningen af
grønlandsk mad for den grønlandske identitet. Mad kaldes på vestgrønlandsk
‘kalaalimernit’, som i direkte oversættelse betyder ‘nogle stykker grønlænder’.
Evy Frantzsen har i flere år studeret forholdene for de grønlændere, der
har fået en tidsubestemt straf, og som derfor er sendt fra Grønland til afsoning i en anstalt i Danmark. På denne baggrund diskuterer Evy Frantzsen
med udgangspunkt i Pierre Bourdieus (1930‑2002) begreb om habitus de
identitetsændringer, der følger ved tab af hjemland, familie og sprog, og som
bliver permanente hos disse grønlændere. Hun viser, hvordan der inden for
fængslet skabes en slags fængselsidentitet, som på videre sigt gør en vellykket
resocialisering umulig.
Mille Gabriel ser på betydningen af repatriering for konstruktionen af en
postkolonial grønlandsk identitet. Det dansk-grønlandske museumssamarbejde
om tilbageførslen af 35.000 arkæologiske og etnografiske genstande fra Danmark til Grønland er ofte blevet fremhævet som en model med internationale
anvendelsesmuligheder. I denne artikel påviser Mille Gabriel dog, at Grønland
i repatrieringssammenhæng er et helt unikt tilfælde, idet den grønlandske befolkning på den ene side tilskriver sig selv en pan-indfødt identitet i kampen
for afkolonisering og selvbestemmelse, men på den anden side adskiller sig
markant fra andre oprindelige folk ved at trække på en national diskurs i kravet
om tilbagelevering. For at forstå baggrunden for denne tvetydighed undersøger Mille Gabriel de grønlandske samlingers bevægelser i deres historiske og
politiske kontekst.
Jørgen Trondhjem analyserer forholdet mellem kunst, kunstner og identitet, herunder den nationale, i den moderne grønlandske sammenhæng. Baggrunden er, at den grønlandske identitet er tæt knyttet til det nationale, og at
kunst netop i nationale omvæltningsperioder spiller en stor rolle i forhold til
formidlingen af national og kulturel identitet. Jørgen Trondhjem viser, hvor-
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dan kunstnerne, selve billedkunsten og den dertil knyttede kunstverden med
institutioner, udstillinger og kulturpolitik forholder sig til og bruges i identitetsskabelsen. Et centralt punkt er spillet mellem den kollektive identitet som
grønlænder og den individuelle identitet som kunstner inden for dikotomier
som traditionel/moderne, lokal/global og kollektiv/individ. Udgangspunktet
er nutiden, men for at perspektivere denne inddrages et historisk tilbageblik
på 1900-tallets første årtier, hvor billedkunsten for alvor gjorde sit indtog i
Grønland. Artiklen slutter med at forholde sig til de vilkår, som grønlandske
kunstnere må virke under som enkeltindivider, som kunstnere og som grønlændere.
Jette Rygaard analyserer forholdet mellem de moderne medier og identitet
hos unge grønlændere. Medier − især internettet − har boomet i Grønland
siden 1997, og de unge har kastet sig over de elektroniske medier, der hjælper
dem til at overskride geografi, infrastruktur og økonomi. Medierede oplevelser
fra tv, dvd, internet og alle de unges yndlingsfilm og soaps synes at tiltrække
de unge i særlig høj grad. Det rejser spørgsmålet om, hvad det er, medierne
giver de unge, så de har lyst til at ofre så mange timer på dem hver dag?
Ifølge medieteorier og de unges egne udsagn bruger de medierne som mobilitetsforstærkere til re-kontekstualiserede oplevelser, som følelsesmobilisering
for selvafprøvninger, som arenaer til bearbejdelse af deres identitetsmæssige
selvprojekter, og de opøver dem backstage til frontstage leg med personlige og
kollektive fortællinger både offline og online. Medier er som skabt til Grønland,
og de unge er overhovedet ikke i tvivl; medier er deres liv, og de ved, hvad de
skal bruge dem til. Jette Rygaard prøver at forklare hvorfor.
Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer tager udgangspunkt i den
velkendte fortælling, som kan spores langt tilbage i den grønlandske kolonihistorie, at byen og grønlænderen er på kant med hinanden. Historisk var det
også primært en dansk fortælling. Mange danske embedsmænd og andre med
magt over ordet nedskrev variationer over denne fortælling, hvis hovedperson var den sande grønlænder og temaet hans uforenelighed med byen. De
grønlandske fortællinger var anderledes. De havde den samme hovedperson,
grønlænderen, men et andet tema, hans forenelighed med byen. Efter en kort
periode mellem 1950 og 1970, hvor de to historier smeltede sammen til en
optimistisk fortælling om et moderne industrialiseret og urbaniseret Grønland,
vendte den overvejende danske fortælling om uforenelighed i 1970’erne tilbage
som en fælles dansk/grønlandsk urban dystopi. Først de seneste ti år har der
vist sig tegn på, at grønlænderen og byen igen kan forenes i fortællingen om
Grønland.
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Kirsten Thisted ser på nationbuilding og nationbranding i et spil mellem
tradition og det hypermoderne. En af de vigtigste opgaver for det nye Grønland
er at danne selvbilleder, som svarer til ambitionerne om uddannelse, fremgang
og selvstændighed. Kirsten Thisted viser, hvordan de unge grønlændere allerede
er godt på vej. De har fuldstændig tjek på præmisserne i den globaliserede
verden, hvor identitet krydses med management i udtryk som “competitive
identities”. Man ser overalt i ny grønlandsk litteratur og kultur, ikke mindst i
sangtekster, rap, billedkunst og film samt blogs i cyberspace, hvordan de unge
trækker på traditionen på fuldstændig den samme uortodokse og alligevel respektfulde måde, som det blev gjort i Julie AllStars. De unge bruger på ingen
måde traditionen til at skærme sig mod en globaliseret verden. Tværtimod.
De går til traditionen blandt andet for at have noget at byde ind med i den
senmoderne, globaliserede verden, hvor det lokale ingenlunde er ophørt med
at være en væsentlig kulturel kapital.
Udgivelsen af denne bog i dette udstyr havde ikke været mulig uden en storstilet
hjælp fra en række fonde. Redaktørerne vil gerne benytte lejligheden her til at
give udtryk for stor taknemmelighed til de bidragende fonde: Publikationsfond
for Ilisimatusarfik, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Augustinus Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond,
Den Hielmstierne-Rosencronske Stiftelse og NunaFonden.
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Et sprogligt perspektiv på
grønlandsk identitet: Hvad
kaldes grønlændere på dansk?
Inge Kleivan

“Kært barn har mange navne”. Det gælder også grønlændere, som det vil
fremgå af de følgende korte citater, der belyser et bredt udvalg af de mange
betegnelser, der er blevet og bliver anvendt på dansk om grønlændere. Nogle
navne har været brugt langt mere end andre, nogle har været brugt gennem
århundreder, andre kun i kortere perioder, og i nogle tilfælde er der tale om
døgnfluer. Hovedvægten er lagt på eksempler fra det sidste halve århundrede,
hvor antallet af betegnelser har været langt større end tidligere. Fremstillingen
er tematisk opdelt, men med adskillige spring både tematisk og kronologisk.
Mange af citaterne indeholder interessante synspunkter og oplysninger,
som der kun undtagelsesvis er plads til at kommentere, og fordi der er tale
om løsrevne citater, er det heller ikke altid, den enkelte forfatter kommer til
sin fulde ret. Det afgørende har været at dokumentere den store variation af
navne i sprogligt meningsfulde sammenhænge. De fleste eksempler er hentet
fra danske og grønlandske aviser.

Grønlændere
Grønlændere har været det sædvanlige danske navn for den grønlandske befolkning i Grønland i omkring 300 år. Men der var andre, der først havde
navn efter landet. De mennesker, der i slutningen af 900-tallet sammen med
Erik den Røde (ca. 950‑1007) udvandrede fra Island til Sydvestgrønland, hvor
deres efterkommere levede til engang i 1400-tallet, blev kaldt grønlændinge
eller grønlændere. Erik den Røde skal som bekendt have valgt navnet Grønland ud fra et ønske om, at det skulle være med til at tiltrække folk. Senere er
denne befolkning blandt andet blevet omtalt som de Norske eller de gamle
Norske for at udelukke misforståelser. Den norske missionær Hans Egede
(1686‑1758) fortæller i 1723, at han ikke kan få nogen klar besked om: “de
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Norske og deris Colonies Undergang her paa denne vestre Side af Grønland”,1
og i 1730 skriver han: “Udi denne Fiord, hist og her, haver de gamle Norske
fordum boed, som af de øde Huus-Tompter og Rudera nokksom var at see”.2
Island var bosat fra Norge, og Erik den Røde var født i Norge, men boede
i Island, da han stod i spidsen for udvandringen. Nordboerne er derfor også
blevet omtalt som islændere. Da missionær C.H. Rosen (1832‑1914) i 1859
udgav en oversættelse af et nordbosagn, som Aron fra Kangeq (1822‑1869)
havde nedskrevet, gav han det titlen Fortælling om Grønlændernes første Sam‑
mentræf med Islændere i gamle Dage, og i indledningen talte han om “hine gamle
Islændere”.3 Det var først i midten af 1800-tallet, at betegnelsen nordboer
kom i brug på dansk. Da H.J. Rink (1819‑1893), der både var administrator
og forsker, udgav fire små dobbeltsprogede sagnsamlinger i Nuuk, var Arons
fortælling med i andet bind fra 1860 under overskriften: Om Grønlændernes
første Sammentræf med de gamle Nordboer i fordums Tid.4 Men da Rink få år
efter i 1866 udgav en stor samling Eskimoiske Eventyr og Sagn, valgte han
at give det samme sagn titlen: Kaladlits (Grønlændernes) første Sammentræf
med de gamle Kavdlunakker i Grønland.5 Her bruges både det grønlandske
ord for grønlændere Kaladlit, kalaallit, som det staves med den nugældende
retskrivning, og det grønlandske ord for ikke-grønlændere: Kablunakker, nu
qallunaat, som låneord. I dag er den almindelige danske betegnelse nordboer
og den grønlandske qallunaatsiaat − en slags qallunaat. Men det hører med til
billedet, at nogle, måske især danske nordboforskere, betragter nordboer som
“et intetsigende og misvisende ord, som medvirker til at isolere disse mennesker
i Grønlands historie”6 og derfor foretrækker betegnelsen norrøne grønlændere.
Eller bare grønlændere, hvis det fremgår af sammenhængen, hvem det drejer
sig om, eller en kombination af betegnelserne: nordbogrønlændere.
De islandske/norske vikinger, der indvandrede til Grønland, traf ingen
mennesker. Men det betød ikke, at de var de første mennesker i Grønland,
for som arkæologer siden har påvist, kom de første mennesker til Grønland
for omkring 4000 år siden. På et tidligt tidspunkt mødte nordboerne på deres
opdagelsesrejser fremmede folk i Nordamerika, som de kaldte skrællinger, og
da de i Grønland fandt rester af både og forarbejdede stenredskaber, regnede de
1
2
3
4
5
6

Egede 1925 s. 65.
Egede 1925 s. 237.
Rosen 1859 s. 174‑175.
kaladlit okalluktualliait – Grønlandske Folkesagn 1860, II s. 1
Rink 1866 s. 265.
Krogh 1982 s. 19.
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med, at det var de samme folk, der også havde boet der. Det var først senere,
at nordboerne kom i kontakt med folk, der var indvandret nordfra, repræsentanter for den såkaldte Thulekultur, som de så overførte navnet skrællinger til.
I Historia Norvegiae, der menes at være skrevet i 1100-årene, fortælles det: “På
den anden side, nord for grønlænderne (det vil sige de norrøne), har jægerne
fundet nogle meget små folk, som de kalder skrællinger, og som, når de såres
med våben i levende live, dør uden blodtab, men hvis blod, når de er døde,
ikke vil holde op med at flyde”.7 Og i de islandske annaler fortælles i 1379:
“Skrællingerne hærgede grønlænderne og dræbte af dem 18 mand og bortførte
to drenge og gjorde dem til trælle”.8
Ordet skrælling(j)ar er blevet oversat med “små, svage, evt. også hæslige
eller indtørrede folk”,9 men er også blevet udlagt som ‘de skindklædte’. Sprogforskeren William Thalbitzer (1873‑1958) har foreslået, at navnet eventuelt
kunne betyde “skrålerne” for at “antyde disse barbarers rå og støjende sprog”,10
men lader ellers spørgsmålet om ordets oprindelse stå åbent.
Efter at kontakten med nordboerne var ophørt, blev der taget flere initiativer i Europa i håb om at genoptage forbindelsen. Det blev Hans Egede,
der etablerede den varige kontakt med Grønland, men nordboer fandt han
ingen af. Da skibet den 3. juli 1721 nærmede sig Grønlands kyst: “kommer
endeel wilde Mænds Baader hen ud til os”.11 15. juli 1721 skriver Hans Egede
til det Bergenske Grønlandskompagni: “De vilde Grønlænder kommer hver
dag omborde hos os …”.12 Den 5. august var godt “100 af de Wilde og deris
Qvinder og Børn hos os”, og den 31. august skriver Egede: “Saa offte de
wilde Grønlænder ere komne til os …” og han fortæller videre, at “… Grønlænderne …” undertiden har bragt dem nogle små laks.13 Med ordet “Wilde”
angiver Hans Egede, at der ikke er tale om den tidligere nordiske befolkning,
for hvis skyld han var rejst til Grønland. Betegnelsen vilde forsvandt ikke lige
med det samme, men grønlændere blev forholdsvis hurtigt den sædvanlige
måde at omtale landets beboere på.
Skrællinger blev ikke brugt som navn på grønlænderne, da der i 1700-tallet
blev anlagt dansk-norske kolonier i Grønland. Navnet var forbeholdt de men7
8
9
10
11
12
13

Krogh 1982 s. 175‑176.
Krogh 1982 s. 175.
Lundgreen-Nielsen i Bielke 1990 s. 97.
Thalbitzer 1932 s. 14‑15.
Egede 1925s. 10.
Bobé 1936 s. 78.
Egede 1925 s. 11.
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nesker, som nordboerne i sin tid havde mødt. I 1766 skriver missionær H.C.
Glahn (1738‑1804) om sagnskikkelserne tunersuit: “Tunnnersoit, forteller
Grønlænderne; boe højt oppe i Landet… Det er troeligt, at disse Tunnersoit
ere ikke andet end Levninger af de gamle Norske; som venteligen have i den
almindelige Ødelæggelse flyttet op i den, oppe i Landet værende Udørken,
for der at undgaae Skrællingernes rasende Grumhed, der giorde Ende paa alle
dem, de kunde overkomme”.14
Det var tyk ironi, da Jens Geisler (1951‑2010) i begyndelsen af 1970’erne,
hvor grønlændere for alvor begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den førte
politik, brugte skrællingenavnet i digtet Befrielsen. Ved at bruge betegnelsen
skrællinger udstiller han danskernes opfattelse af sig selv som velmenende og
bedrevidende:
Hans Egede har skabt en ny koloni
han arbejder for skrællingernes vel
han er skrællingernes redningsmand
danskerne elsker skrællingerne
de er skrællingernes vejvisere
de leder dem fremad
for at skabe et nyt Grønland.15
“De som gifter sig med Een Grønlænderinde, og lever Efter deris Skik, Er sandelig ikke ved sin fulde Forstand”, mente købmand Niels Egede (1710‑1782)
i 1769.16 I 1931 skrev direktøren for Grønlands Styrelse, Knud Oldendow
(1892‑1975): “I Grønland er der hidtil ikke gjort meget for Grønlænderinderne, der ofte staar tilbage for Manden, hvis denne har modtaget speciel
Uddannelse, navnlig i Danmark”.17 I forbindelse med at der kom fokus på
ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark, holdt man i vid udstrækning
op med at skelne mellem udøverens køn i stillingsangivelser ud fra en forestilling om, at sproget var med til at fastholde gamle rollefordelinger. I den
forbindelse forsvandt den kønsspecifikke afledningsendelse -inde for indbyggere
som i grønlænderinde lidt efter lidt og blev gradvist afløst af grønlandsk kvinde
eller det kønsneutrale grønlænder. Helga og Mikael (1901‑1982) Gams dob14
15
16
17

Glahn 1921 s. 69.
Geisler 1973 s. 156.
Egede 1939 s. 245.
Oldendow 1931 s. 228‑229.
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kalâtdlit navguvekatigît sisamat, thulimiut,
Kalâtdlit-nunâta tunuata avangnâmiut, tunumiut
Kalâtdlit-nunâtalo kitâmiut. / De fire grønlandske
folkestammer, Thuleboerne, nordøstgrønlænderne,
østgrønlænderne og vestgrønlænderne.

karssûssat takutípât avkutit eskimût Kalâtdlitnunanukâ-nermingne avkutigisimassait. / Pilene
viser de veje, eskimoerne fulgte under indvandringen i Grønland.

I den tosprogede Grønlands Historie 1 for 3. og 4. skoleår i den grønlandske folkeskole har Jens
Rosing (1925‑2008) tegnet disse Grønlandskort. Forskellene i klædedragt markerer, at der var tale
om fire forskellige “grønlandske folkestammer”. Nordøstgrønlænderne er siden forsvundet. Euro‑
pæere har kun haft kontakt med dem én gang, i 1823. I skolebogen, der dækker tiden frem til
kolonisationen, anvendes også betegnelsen “eskimoer”, på grønlandsk “eskimût”, som det fremgår af
billedteksten til et andet kort, hvor også nordboernes rute over havet fra Island er medtaget. Kor‑
tene er fra Mads Lidegaard og Chr. Stærmose: Grønlands Historie 1 (1969).

beltsprogede grundbog fra 1954 til studiekredse for at forberede grønlandske
kvinder på de muligheder og vilkår, som de nye tider medførte, havde da også
den danske titel: Den grønlandske kvinde. Men ordet grønlænderinde var ikke
helt gået af brug, som det fremgår af en præsentation af et nyvalgt grønlandsk
folketingsmedlem i 1971: “Moses Olsen, gift med en grønlænderinde …”.18
Den store danske Encyklopædi oplyste i 1997, at: “Befolkningen i det moderne Grønland kan inddeles i fire hovedgrupper: vestgrønlændere, østgrøn18

Borberg 1971.
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lændere, nordgrønlændere (polareskimoer) og danskere”.19 Det anføres også,
at fastboende danskere i almindelighed ikke anses for grønlændere. Noget
tyder på, at kategorierne ikke er helt så fastlåste længere, og at den moderne
grønlandske identitet er under genforhandling og genfortolkning.20
Den tredeling af den grønlandske befolkning, som Rink præsenterede i
1871, svarer til Encyklopædiens med navne, der er baseret på verdenshjørnerne: “1) Østgrønlænderne “, hvoraf de sydligst boende plejede at foretage
handelsrejser om til Vestkysten og derfor havde kontakt med “2) Beboerne
af de danske Handelsdistrikter eller Vestgrønlænderne”. Han oplyser, at man
plejer at inddele i “Syd- og Nordgrønlændere”, som ikke må forveksles med
de følgende, som de synes at have været afskåret fra, så længe man har kendt
dem: “3) De nordligste Grønlændere eller Beboerne af Grønlands Vestkyst
nord for Melvillebugten”.21
I ældre tid var grønlændere ensbetydende med vestgrønlændere, en betegnelse, der ikke kom rigtigt i brug, før der for alvor blev etableret kontakt med
befolkningerne i Østgrønland og Nordvestgrønland. Også i dag vil betegnelsen
grønlænder i langt de fleste tilfælde gælde en person fra Vestgrønland, alene i
kraft af befolkningens størrelse.
Vestlænding har også været brugt en sjælden gang som en betegnelse, der
modsvarer østlænding: “Befolkningen i de sydligste Egne er en Blanding af
Østlændinger og Vestlændinger”.22 Betegnelsen nordgrønlændere for befolkningen i Nordvestgrønland, der er anvendt i Encyklopædien, har aldrig været
almindeligt brugt. Det skyldes den administrative opdeling i kolonitiden af
vestkysten i Sydgrønland og Nordgrønland, som Rink refererer til med tilsvarende betegnelser: sydgrønlændere og nordgrønlændere. Inddelingen af
Vestgrønland var med til at styrke forestillinger om forskelle mellem nord- og
sydgrønlændere, som når Knud Rasmussen (1879‑1933) lader storfangeren
Ojuivainath sige: “Nordgrønlænderne, maa jeg sige, er raskere til Bens og livligere end vi Sydgrønlændere: de er næsten for kappelystne. I Kajakken derimod
er vi de dygtigste. Isen lukker jo Havet for dem om Vinteren”.23 Foruden de
erhvervsmæssige forskelle har også dialektforskelle medvirket til at markere
regionalt tilhørsforhold.

19
20
21
22
23

Den Store Danske Encyklopædi 1997, bd. 8 s. 24.
Thisted 2010.
Rink 1871 s. 154.
Holm 1881 s. 159.
Rasmussen 1906 s. 8.
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Med nyordningen i 1950 blev opdelingen ophævet, men sprogbrugen
forsvandt ikke helt, som det f.eks. fremgår af en omtale af en børnebog af
Seth Lothsen: Savaatileeraq − Den lille fåreholder (findes kun på grønlandsk)
fra 1988: “Derfor er bogen anbefalelsesværdig til nordgrønlænderne og naturligvis også til sydgrønlænderne, thuleboerne og østgrønlænderne til nydelse og
glæde”.24
Sydlændinge eller Sydlændere var en måde at omtale befolkningen i det
sydligste Grønland på: Peder Olsen Walløe (1716‑1793) skriver i 1752: “han
raadede mig derfor stærkt til at forblive, hvor jeg var indtil Sydlænderne kom,
som med det første var forventede hertil paa deres Sildefangst, at jeg kunde
følge med dem tilbage, for at kunne have indbyrdes Hielp og Veiledning af
dem”.25
Op gennem 1700- og 1800-tallet var mange sydøstgrønlændere på besøg i
Vestgrønland, og mange slog sig ned i Sydvestgrønland. I tidlige publikationer
omtales de som østlændinge: “Ved indløbet er en Grønlændervinterplads, hvor
der staar et Par Familier, nydøbte Østlændinge …”,26 skrev assistent Jacob
Arøe (1803‑1870) i 1833, mens W.A. Graah (1783‑1863) i samme periode
konstaterede: “I Henseende til Østlændingenes moralske Forhold, da fortiene
de megen Roes”.27 Tidligere købmand W.M. Olrik (1780‑1833) omtalte dem
som Østerlændinge.28
Gustav Holm (1849‑1940), som ledede Konebådsekspeditionen, der nåede
frem til Ammassalik i 1884, og som på længere sigt førte til, at østgrønlænderne blev integreret med den øvrige befolkning i Grønland, omtalte dem i
sine publikationer som østlændinge: “Østlændingene dele Aaret efter MaaneTændingerne”, men især som angmagsaliker: “Foruden at Angmagsalikerne
paa Solens Stilling kunde se, naar det er den korteste Dag, kunne de ogsaa
forud bestemt sige det, naar de have se Asît’s Stilling i Morgendæmringen”.29
Peter Freuchen (1886‑1957) brugte i en bog fra 1927 sin egen betegnelse
for østgrønlændere og anvendte eskimo som en fællesbetegnelse for Grønlands
befolkning: “Hvad enten en Eskimo taler en dialekt fra Sydgrønland eller
Nordgrønland, hvad enten han hører til Østgrønlændingenes stamme, disse

24
25
26
27
28
29

Aaju 1988.
Walløe 1927 s. 84.
Arøe 1917 s. 77.
Graah 1932 s. 133.
Olrik 1830.
Holm 1887 s. 141.
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ypperlige kajakfolk med de voldsomme naturer, eller det polareskimoiske mere
jævne folk …”.30
Ejnar Mikkelsen (1880‑1971) har skrevet: De østgrønlandske Eskimoers Hi‑
storie fra 1934, men omtaler ellers gennemgående befolkningen efter navnet på
byen, kolonien, som det hed dengang, og som senere officielt har skiftet navn
til Tasiilaq: “Ved Koloniens Oprettelse var det Administrationens oprigtige
Ønske, at Angmagssalikerne ikke skulde forvænnes som Vestgrønlænderne “.31
Thalbitzer varierede gerne sin udtryksmåde. I en kort artikel i 1907 anvendte han betegnelserne: Ammassalik-Eskimoerne, hedenske Eskimoer, Landets Børn, de indfødte, eskimoiske Jægere, Angmagssalikkerne og Eskimoerne.32 Efter anlæggelsen af Scoresbysund-kolonien, Ittoqqortoormiit i 1925 var
betegnelserne ammassalikker og ammassalikeskimoer ikke længere egnet som
en fælles betegnelse for østgrønlændere.
En usædvanlig brug af begreberne på dansk findes i Rinks oversættelse af
Grønlænderen Hans Henriks Erindringer. “Fortælling om de hedenske Indfødte i
det Nordlige. I gamle dage plejede deres Forfædre af og til at gjæste Upernivik,
og derfor tale de endnu om “Sydlændingene”. … Ved at høre det om Verdens
Ødelæggelse, hvad enten i deres Levetid eller efter deres Død, forskrækkedes
Nordlændingene saare”.33 Rink har i sine formuleringer lagt sig tæt op ad Hans
Henriks (1834‑1889), som først anvender de nordligst boendes synsvinkel og
derefter sin egen som vestgrønlænder.
På vestgrønlandsk er befolkningen i det nordligste Grønland blevet kaldt
for avanersuarmiut, ‘de der bor langt nordpå’. Det optræder kun en sjælden
gang i en dansksproget sammenhæng som i det følgende læserbrev fra en
vestgrønlænder i Qaanaaqs lokalavis Haninang: “Først og fremmest en tak til
avanersuarmiut for den dejlige og hjertelige modtagelse, min kone, børn og
jeg har fået ved vores tilbagekomst til Avanersuaq, i særdeleshed Savigsivik”.34
Men lokalt er det kritisk blevet påpeget, at betegnelserne Avanersuaq og avanersuarmiut er blevet introduceret af folk fra vestkysten, for “befolkningen fra
Thule distriktet har aldrig kaldt sig selv for ‘avanersuarmiut’”.35
Også befolkningen i Østgrønland har fået et grønlandsk navn, der er set fra
en vestgrønlandsk synsvinkel. I en forhåndsomtale til et tv-program, der blev
30
31
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35
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sendt i 1981, fortælles, at det grønlandske ord “tuno” betyder bagside: “Ordet anvendes om Østgrønland, hvis beboere i Vestgrønland kaldes tunomiut,
hvilket ikke er nogen hædersbetegnelse. Selv hævder tunomiutterne, at deres
land må være forsiden, for det er her solen kommer først.” Tunumiut − ‘de
der bor på bagsiden’ − er her forsynet med en dansk flertalsendelse i bestemt
form: tunumiutterne, mens den grønlandske flertalsform tunumiut bruges som
ental: “Problemfri er tunomiuttens tilværelse ikke.”36. Betegnelserne Tunu/
Tunua og tunumiut bliver ikke brugt på dansk, medmindre man netop vil
gøre opmærksom på den dobbelte betydning set i en samfundskritisk sammenhæng. En anmelder skrev således under overskriften Bagsiden af Grønland
om Kim Leines roman fra 2009 fra Østgrønland, som har titlen Tunu: “Vold,
promiskuitet, druk og fattigdom er den farlige cocktail bag romanens titel
“Tunu”, der betyder ryg, bagside. Bagsiden af Grønlands udkantssteder”.37

Eskimoer
De store fremskridt, der skete i 1700-tallet inden for den systematiske biologi ikke mindst som følge af den svenske naturforsker Carl von Linnés
(1707‑1778) indsats, kom til udtryk i den tidligere grønlandsmissionær Otto
Fabricius’ (1744‑1822) værk Fauna Groenlandica fra 1780, hvor han indledte
afsnittet om pattedyr med “I. Grønlænder (Homo Groenlandus)”. Foruden
de to grønlandske betegnelser Innuk og Kalalek anfører han, ligesom når det
gælder andre arter, synonymer, der er benyttet i litteraturen: Homo americanus,
Skrælling, Grønlænder og Eskimaux, eller Beboer af det nordlige Amerika ved
Hudsonbugten.38
Efterhånden som europæerne fik nærmere kendskab til befolkningerne i de
arktiske områder, blev man klar over, at der var folk både i Grønland, arktisk
Canada, Alaska og det nordøstlige Sibirien med et vist fællespræg, hvad biologisk afstamning, sprog og kultur angik. Men det almindelige danske navn
for beboerne på Grønlands vestkyst var fortsat grønlændere.
W.A. Graah, der 1828‑31 foretog en længere rejse op langs Grønlands
Østkyst, end europæere tidligere havde gjort, skriver om sine indtryk: “Grønlænderne, som beboe den sydlige Deel af Vestkysten, have i deres udvortes lidet
36
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