
 

«Dansk i Nuuk» 

Sted og tilhørighet blant danske tilflyttere i Grønland 

 

Caroline Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i sosialantropologi 

Sosialantropologisk institutt 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

November 2015 

  



ii 

 

  



iii 

 

«Dansk i Nuuk» 

Sted og tilhørighet blant danske tilflyttere i Grønland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Caroline Berg 

2015 

«Dansk i Nuuk»: Sted og tilhørighet blant danske tilflyttere i Grønland 

Caroline Berg 

http://duo.uio.no 

Trykk: Grafisk Senter 



v 

  



vi 

 

  



vii 

Sammendrag 

Denne masteroppgaven handler om danske tilflyttere i Nuuk. Grønland har tidligere vært en 

dansk koloni, noe som har medført at det har kommet dansker til landet i nesten tre hundre år. 

Fortsatt kommer det dansker flyttende over Atlanteren, og jeg viser hva som historisk sett har 

motivert dansker til et grønlandsopphold og hva som motiverer dem i dag. Jeg benytter meg av 

begrepet kontaktsone for å si noe om hva som skjer i det «sosiale rommet» når dansker og 

grønlender, men også tilflyttere og bofaste, møtes.Videre viser jeg at det er ulike forestillinger og 

forventninger knyttet til Grønland, ofte som et eksotisk sted, og at disse både blir bekreftet og 

avkreftet etter et opphold i byen. Nuuk byr på muligheter til et annet type liv enn i Danmark, 

både innenfor arbeidslivet og privat, noe som gjør byen attraktivt for mange dansker å flytte til. 

Flertallet av tilflytterne blir boende i en midlertidig periode, mens andre blir boende for godt, de 

har derfor svært ulik forståelse av og tilnærming til stedet. Ved å ta i bruk begrepsparet dreamland 

og homeland viser jeg hvordan Grønland og Nuuk har ulik betydning for folk, noe som har 

innvirkning på hvordan stedet blir tatt i bruk og hvem man velger å tilbringe tid sammen med.   
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Takksigelser 

«Det har vært fint, det har vært slit, men æ har gått helt hit», som Halvdan Sivertsen så 

beskrivende synger i en av sine sanger. For det har vært fint og det har vært slit, og helt hit har jeg 

faktisk gått, men denne veien har jeg ikke gått alene og derfor er det mange jeg gjerne vil takke. 
 

En stor takk ønsker jeg å rette til alle de fantastiske folka som jeg ble kjent med i Nuuk. Jeg er 

umåtelig takknemlig for at dere tok så godt imot meg og for alt jeg har fått lære om livet der 

nord. Uten dere hadde ikke denne masteroppgaven blitt til. Takk til Mette for velkomsten du ga 

meg og takk til Sandra, Malene, Kunuk og Inuaraq for deres gode vennskap og for at dere gjorde 

feltarbeidssituasjonen litt mindre skummel. En ekstra takk til Malene, Kunuk og Morten for hjelp 

med oversettelse av tekstutdrag til dansk og grønlandsk.  

Min veileder Gro Ween vil jeg først takke fordi du anbefalte meg å reise til Grønland, det ble 

virkelig en stor opplevelse! Dernest vil jeg takke deg for interessante samtaler om et område som 

vi begge er interessert i, for ditt engasjement og fordi du har utfordret meg gjennom 

skriveprosessen. 

Takk til mine medstudenter, spesielt takk til Kristin, Tone og Kristian: uten dere hadde dette blitt 

kjedelig! Takk for gode samtaler, mye latter, mange kaffepauser og ikke minst for alle de utallige 

gangene dere har kommentert utgaver av oppgaven min. Dere har lært meg så mye. Astrid, deg 

ønsker jeg å takke for spennende diskusjoner og for at du ledet meg i riktig retning i 

skriveprosessen. Takk til Tuva for korrekturlesing og for kreative avbrekk med håndarbeid og 

opptil flere svingom på kjøkkengulvet. Odrun, takk for din ærlighet, dine tilbakemeldinger og for 

at du rådet meg til å gi meg selv litt mere tid. Du er en av de klokeste menneskene jeg kjenner. 

En stor takk til familien min som hele tiden har støttet, motivert og hatt tro på prosjektet mitt når 

jeg selv har vært i tvil. Takk for mange og lange oppmuntrende telefonsamtaler. Takk til mamma 

og Jørgen som kom på besøk og takk til deg, Benjamin for ditt blikk på oppgaven min.  

Terje, jeg vet ikke hvor du kom fra og heller ikke hva jeg skulle gjort uten deg. Takk for at du har 

vært her, for din tålmodighet, din omsorg og ditt gode humør. Og takk for at du har dratt meg 

ned på jorda og realitetsorientert meg når det har stormet som verst.  

Nå skal vi spille piano.  

 

Tusen takk, 

Caroline 
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«Jeg har altid gerne villet til Grønland for at arbejde, min familie har arbejdet her oppe i flere 

generationer. Jeg voksede op med grønlandshistorier om hvor fantastisk Grønland er. Det har 

været et lidt sådan forjættede land, så det har jeg gerne villet». 

Anne, dansk tilflytter 
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Figur 1. Kart over Grønland med både danske og grønlandske stedsnavn. 
Kilde: Albatros 
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1. Introduksjon 

Etter en forsinket flytur over Atlanteren og etter å ha konstatert at halvparten av bagasjen min 

stod igjen i København, satt jeg i en taxi og kikket ut vinduet. Det som møtte blikket mitt, denne 

isende kalde januardagen, var en mørk, forblåst vinterdag og en by omringet av fjorder og høye 

fjell. Nå skulle jeg endelig gjøre det lenge planlagte feltarbeidet. Jeg var kommet til byen som 

tidligere bar det danske navnet Godthåb. Jeg var kommet til Nuuk1, verdens nordligste 

hovedstad. 

 Nuuk er en «lille storby» ble jeg fortalt, og det fikk jeg erfare allerede de første dagene. På 

flyet kom jeg i snakk med en dansk dame som skulle flytte til byen. Da vi landet i Kangerlussuaq, 

på Grønlands internasjonale flyplass, viste det seg at vi ikke skulle videre med det samme flyet til 

Nuuk. Det hele gikk så fort, så vi rakk verken å utveksle navn eller telefonnummer. Det var det, 

tenkte jeg, henne ser jeg nok ikke igjen. Men jeg tok feil, for allerede dagen etter møtte jeg henne 

på byens bibliotek. Jeg ble glad for å se et ansikt som jeg hadde sett før. Jeg gikk bort til henne og 

uten å tenke meg om ga jeg Maria, som hun het, en klem og takket for sist. 

 Maria var en av de danske tilflyttere som jeg ble kjent med i Nuuk, og det er danske 

tilflyttere denne oppgaven skal handle om; om deres motivasjon for et grønlandsopphold, deres 

møte med og opplevelsen av stedet og folkene som bor der. Danske tilflyttere har valgt å flytte 

fra en by eller bygd i Danmark til byen Nuuk i Grønland2. I valget om å flytte ligger det mange 

tanker, beslutninger, forestillinger og forventninger, men også en frivillighet. Ingen jeg ble kjent 

med hadde blitt tvunget til å flytte til Nuuk, de hadde selv valgt å flytte til byen. Noen hadde 

imidlertid vært nødt til å se etter alternativt arbeid utenfor Danmark på grunn av trangt 

arbeidsmarked, men de hadde selv valgt å flytte til Nuuk framfor andre steder. 

 På grunn av en lang kolonihistorie har det i snart tre hundre år kommet dansker flyttende 

til Grønland, men til tross for dette har lite forskning blitt gjort på akkurat dem. Den grønlandske 

antropologen Gitte Tróndheim (2002a) som selv har forsket på danske tilflyttere i hovedstaden, 

begrunner den manglende interessen med at forskerne som har arbeidet i landet ofte har vært 

danske eller europeiske med en interesse for utforskning av de tidligere nordboerbosettingene 

eller for den innfødte befolkningen. I tillegg har danskene, gjennom arbeid, ofte vært tilknyttet 

Grønland midlertidig, noe som har gjort dem mindre attraktive for forskning, mener hun 

(Tróndheim, 2002a, s. 189). Selv om danske tilflyttere sjelden har vært det primære fokuset innen 

                                                 
1 På 1970-tallet byttet byen til det  grønlandsk navnet Nuuk som betyr «neset» og er beskrivende for dens plassering 
ytterst på et nes. 
2 Jeg har valgt å skrive i Grønland og ikke på Grønland. Årsaken til dette er fordi jeg på den måten  
anerkjenner at Grønland er et eget land, en nasjon, og ikke kun en øy. 
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forskning i Grønland, dukker de ofte opp i historisk og antropologisk litteratur om Grønland 

som misjonærer og koloniherrer (Dahl 1986, Petersen 1995, Thomsen 1998, Stryken 2005), som 

«de relevante andre» for grønlenderne (Maurtvedt 2011, Olsen 1997, Tróndheim 2002a, 2002b, 

Bjørst 2008) eller som strangers (Nuttall, 1992). 

 Jeg bruker betegnelsen «danske tilflyttere» når jeg omtaler danskene jeg skriver om. 

Katrine N. Henriksen fra Københavns Universitet skrev i 2014 en masteroppgave om dansker 

som har flyttet til Nuuk. Hun bruker også betegnelsen «danske tilflyttere» og skriver at dette er en 

kategori som også blir brukt av grønlendere, hvor den da henger sammen med danskenes 

midlertidighet i landet (2014, s. 15). Jeg bruker betegnelsen fordi dette er et emisk begrep som 

blir brukt av folk i Nuuk, både av grønlendere og dansker, og fordi det presiserer at det er 

dansker som har flyttet til Grønland fra Danmark det her handler om. For som Bo Wagner 

Sørensen (2003b) skriver, er Nuuk en tilflytterby3, men ikke alle tilflyttere kommer fra Danmark. 

 Både Tróndheim og Henriksen påpeker midlertidigheten i danskenes opphold i landet. 

Jeg skal også beskjeftige meg med denne midlertidigheten, fordi det er en stor gjennomtrekk av 

danske tilflyttere i Nuuk, noe som har store konsekvenser for det grønlandske samfunnet og 

møter mellom folk. Jeg skal i større grad vise variasjoner og nyanser innenfor kategorien «danske 

tilflyttere» enn det Tróndheim og Henriksen gjør, for det er mange som velger å bli boende i 

byen og dermed ikke opplever Nuuk eller Grønland som et midlertidig sted. Jeg skal ta for meg 

både midlertidige og fastboende danske tilflyttere, og vise at opplevelsen av å bo i Nuuk, 

tilknytning og tilhørighet til sted og folk, kan være svært forskjellig. 

 

Velkommen til Nuuk 

Nuuk kan presenteres på forskjellige måter. Jeg kan for eksempel begynne med Marias 

flyttehistorie. Maria hadde valgt å flytte til Nuuk fordi hun hadde fått tilbud om en stilling i 

Selvstyret4. Det kom et flyttebyrå til leiligheten hennes i København og pakket ned de tingene 

hun ønsket å ha med seg. Ikke alle, men de fleste stillinger i Selvstyret blir utlyst med bolig og 

betalt flytting. Dette innebærer at personen som har fått stillingen får betalt flyturen til Grønland 

og blir tilbudt kostnadsfri frakt av flyttelasset sitt i en eller flere containere til Nuuk. Maria fikk 

vite at hun kunne fylle 15 kubikkmeter, noe som innebar at hun kunne ta med seg alt hun eide, 

                                                 
3
 I Nuuk bor det blant annet et stort antall tilflyttere fra Færøyene, Island, Norge, Filippinene, Thailand og fra andre 

byer og bygder i Grønland. Sørensen belyser i en rekke artikler hvordan grønlandske tilflyttere opplever å flytte til og 
å bo i Nuuk (2003a, 2003b, 2003/2005).  
4
 Mange danske tilflyttere arbeider i Selvstyret. Grønlands Selvstyre består av en «centraladministrasjon og en rekke 

decentrale institutioner». Centraladministrasjonen er delt opp i ti departementer, et direktorat og seks styrelser og skal 
sikre den grønlandske regjeringen, Naalakkersuisuts, «solide beslutningsgrundlag, og dels at realisere de Politiske 
beslutinger» (Naalakkersuisut, i.d). 
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fra klær og bøker til kjøkkenutstyr og møbler. Dersom hun hadde hatt barn, ville hun fått 5 

kubikkmeter mer per barn. Containerne ble fraktet med skip til Nuuk deretter transportert til 

leiligheten hun hadde fått i den nyeste bydelen, Qinngorput, og pakket ut av et flyttebyrå i byen. 

Alt betalt av Selvstyret. 

 Oppgangen i blokken der hun bodde var hvit, ren og flisbelagt, og den sølvgrå heisen tok 

blokkbeboerne opp de mange etasjene til leilighetene sine. Hjemmet hennes hadde enkelte 

designmøbler og pyntegjenstander fra danske designere som Poul Henningsen og Kay Bojesen, i 

tillegg ble det etter hvert pyntet opp med grønlandske kunstgjenstander som tupilaker5 og det 

hang fargerike selskinn over armlenene på sofaen. Utenfor de store vinduene som dekket en hel 

vegg i Marias leilighet kunne man blant annet observere biler som kjørte til og fra blokkene, barn 

som akte, folk som gikk turer med barnevogn, eller noen som hastet til bussen. Båter og skip i 

fjorden kunne man også se, samt Air Greenlands små fly som var på vei til eller fra byen. Foruten 

vinden som i blant blåste opp og ulte mellom blokkene var det i leiligheten og i området rundt 

generelt nokså stille. Da jeg besøkte Maria, møtte jeg ikke på eller kom i snakk med noen andre i 

blokken annet enn i heisen hvor vennlige nikk ble utvekslet etterfulgt av den ubehagelige 

stillheten som heiser har for vane å påtvinge folk. 

 Maria fortalte meg at hun bokstavelig talt hadde tatt med seg alt hun eide, til og med 

porselensserviset sitt. Det var så lettvint å ta med det hele fordi det ikke skapte noen 

anstrengelser for henne selv; det eneste hun trengte å gjøre var å åpne døren da flyttefolkene 

kom. I tillegg slapp hun å gå til innkjøp av nye ting når hun ankom byen. 

 Grunnen til at slike flyttetilbud eksisterer, er blant annet å gjøre det mer attraktivt og 

enklere å søke på stillinger i Nuuk. En annen grunn er at det er et trangt boligmarked i byen og 

ved å tilby bolig med de utlyste stillingene blir det lettere for arbeidssøkende å takke ja siden de 

slipper å finne bolig selv. For å lokke tilflyttere til å bli boende i byen og til å beholde jobben i en 

lengre periode er det vanlig, spesielt i Selvstyret, å bli tilbudt å få sendt flyttelasset gratis tilbake 

over Atlanteren hvis de blir i arbeidet i minimum tre år. Dersom de skulle velge å flytte tilbake 

før den tid må de betale for flyttingen selv. Når rettighetene til betalt hjemreiser er opparbeidet 

har man nådd en milepæl som på folkemunne blir kalt for «containerjubileet». 

 En annen måte å introduserer byen på, er å begynne med en beskrivelse av stedet Nuuk, 

dens geografiske plassering og byens ulike fasiliteter. Nuuk ligger på Grønlands vestkyst, 240 

kilometer syd for polarsirkelen, på et nes som vender ut mot Davisstredet og er omgitt av de to 

                                                 
5
 Dagens tupilak er små «groteske figurer, udskåret i tand, ben, sten eller træ, der sælges som kunsthåndværk». 

Tidligere ble tupilak sett på som et magisk vesen som ble laget i all hemmelighet for å skade et annet menneske ofte 
grunnet misunnelse (Tupilak, i.d). 
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fjordene Godthåbsfjorden og Kobbefjorden6. Flere fjell omkranser byen, de som ligger tettest på 

er Store Malene og Lille Malene. Mens fjellet Sermitsiaq ligger på ei øy i Godthåbsfjorden, 

mellom Nuuk og det flate øylandskapet, Nordlandet. Sermitsiaq er byens landemerke og med sin 

spisse topp er den ikke til å ta feil av.  

 

 

 

Figur 2. Utsikt over Godthåbsfjorden og Sermitsiaq 

 
 

Nuuk forandret seg fra vinter til sommer; dagene ble lysere og det omkringliggende landskapet 

gikk fra å være hvitt til å bli gråbrunt og grønt. Da snøen begynte å smelte og våren stod for tur 

oppfordret danske Sissel meg til å gå forsiktig og være oppmerksom på hvor jeg satte ned foten. 

Selv hadde hun under sin første vår i Nuuk, for omlag tretti år siden, opplevd å tråkke gjennom 

og plutselig stå til hoftene i snø, is og vann. Der hun i vintermånedene trygt kunne bevege seg på 

grunn av kompakt snø var det nå en stor grøft hun ikke visste om og som hun tråkket ned i da 

snøen begynte å smelte.  

 De forskjellige årstidene byr på ulike aktiviteter, som de fleste grønlendere og danske 

tilflyttere engasjerer seg i. På somrene settes båtene på vannet og fritiden blir av mange brukt 

ombord i egen eller andres båt til å fiske, å jakte sel, å kikke på hvaler eller for å besøke 

                                                 
6 Jeg har valgt å bruke de danske navnene på fjell og fjorder og ikke de grønlandske, da det var disse som ble bruk av 

danske tilflyttere og grønlenderne som jeg omgikk. Grønlandske navn forekommer også i teksten, men bare når det 
var disse navnene som ble brukt i dagligtalen. 
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sommerhus inne i fjorden. I vintermånedene blir båtene byttet ut med isflak som kommer 

drivende fra innlandsisen innerst i Godthåbsfjorden. Når det er nok snø blir langrennsløypene 

brøytet opp og «skiliften» åpner og gjør det mulig å kjøre alpint ned fjellet Lille Malene. Fjellene 

blir aktivt brukt både i sommer- og vintermånedene av innbyggerne og besøkende til henholdsvis 

ski- eller vandreturer.  

 Jeg opplevde at stemningen i byen også endret seg med årstidene, da det ble varmere i 

været var det som om byen våknet til liv og det var flere folk å se i gatene. De store boblejakkene, 

vinterskoene og kjelkene ble erstattet med sommerjakker, småsko og sykler. Utenfor den 

grønlandskeide matvarekjeden Brugseni i sentrum, hvor det på vinterstid stort sett hadde blitt 

solgt fisk og fugl over pappesker for en billig penge, økte utvalget av varer og det ble flere selgere 

når det ble varmere i været. I tillegg til fisk og fugl var det mulig å kjøpe blant annet grønlandske 

kunstgjenstander, hjemmestrikkede produkter, urter, bær, brukte klær og filmer.  

 Frederik, en dansk tilflytter, illustrerte byens størrelse for meg ved å vise til Brugseni. I 

denne butikken kunne man møte hvem som helst, alt fra naboer til toppolitikere. En annen 

faktor som beskriver byens størrelse er de kun omlag 10 kilometer vei mellom sentrum og de 

ulike bydelene. Nuuk har flere forskjellige bydeler som er bygget i ulike tidsepoker og skiller seg 

fra hverandre7. Dette viser at det er en «usamtidighet i stedet, det taler til oss fra ulike tider, tider 

som likevel er filtrert inn i hverandre, og som gir stedet vi ser her og nå, en tidsdybde»8 (Greve, 

2014, s. 35). 

 Kolonihavnen, hvor kolonien Godthåb ble etablert av den dansk-norske presten Hans 

Egede i 1728, er byens eldste område og består i stor grad av røde og gule trehus fra 1700-tallet. 

Ikke langt unna er det mulig å se Hans Egede selv. På en liten høyde ved Vor Frelsers Kirke står 

han bekledd i bronse og speider ut over fjorden og kolonihavnen. Veien forbi kirken fører til 

Myggedalen, et gammelt boligområde som består av fargerike små trehus. Jeg ble fortalt at 

grunnen til at husene var malt i ulike farger, var for at båter og skip i dårlig vær, lettere skulle se at 

det var land i siktet. På sletta midt i byen er bebyggelsen noe annerledes, der ligger det flere hvite 

boligblogger side om side og alle er preget av manglende vedlikehold. Den nyeste bydelen 

Qinngorput, der hvor Maria bodde, skiller seg fra resten av byen ved at alle husene er relativt nye 

og har flere moderne høyhus. Ved godt vær tar en busstur gjennom Nuuk omlag femten-tjue 

minutter fra sentrum, forbi bydelene Qernertunnguanut og Nuussuaq videre forbi flyplassen og 

universitetet til Qinngorput der veien stopper.  

                                                 
7
 Jeg presenterer her kun noen av bydelene for vise hvor forskjellige de er. 

8 Dette er filosofen Anniken Greves beskrivelse av byen Tromsø, men det kunne like gjerne vært Nuuk som her ble 
beskrevet.  
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Figur 3. Noen av blokkene i bydelen Qinngorput 

  

 

 

 

Figur 4. Blokkene i midtbyen 
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Figur 5. Utsikt utover byen fra Myggedalen 

 

 
 

 

Figur 6. Et av de små trehusene i Myggedalen 
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Busselskapet Nuup bussii sørger for den kollektive transporten i byen og bussrutene skaper ofte 

forvirring for nykommere, deriblant antropologer, fordi bussene kjører i sirkel. Det er ikke mulig 

å gå på andre siden av veien for å ta bussen i motsatt retning, fordi bussrutene bare går i en 

retning i en bestemt runde mellom de ulike bydelene. Generelt er infrastrukturen i Grønland en 

utfordring. På grunn av de lange avstandene og ugunstige naturforholdene finnes det ikke veier 

mellom byene og bygdene i landet. For å reise til eller fra Nuuk, eller mellom byer og bygder, er 

mulighetene enten fly, som er svært kostbart, eller kystbåt. Kystbåtene går kun enkelte måneder i 

året når vær og klimaforhold tillater det. Signe Holst skrev allerede i 1975 at «reiser på Grønland 

fordrer et avslappet forhold til tid og en solid økonomisk ryggrad» (s. 10). Nuuks geografiske 

plassering gjør at man ikke reiser gjennom byen eller tilfeldigvis ender opp i den. De som lander 

på flyplassen i Nuuk har planlagt å reise dit. Dette medfører at folk lever nokså isolert i Nuuk, 

men også i resten av Grønland. Mange danske tilflyttere beskrev dette som en stor påkjenning og 

en følelse av innestengthet da de fra Danmark var vant til å kunne forflytte seg enkelt og billig 

over lange strekninger. 

 Grønlands eneste universitet, Ilismatusarfik, og eneste sykehus, Dronning Ingrids 

Hospital9, er plassert i byen. Kulturhuset Katuaq tilbyr ulike kulturtilbud til befolkningen sammen 

med nasjonalteateret og landsbiblioteket. I tillegg har byen eget kjøpesenter, svømmebasseng og 

flere idrettshaller og treningssentre. Nuuk er Grønlands politiske og kulturelle sentrum og sentralt 

i byen ligger Inatsisartut (landstinget) og Naalakkersuisut (regjeringen). Nuuk blir ansett å være en 

liten storby i europeisk sammenheng, men med sine 16 818 innbyggere er den en storby i 

Grønland10, som til sammen har et innbyggertall på 56 114 personer(per 1.juli. 2015) i hele landet 

(Statistikbanken, 2015b). 

 Denne beskrivelsen tar for seg byens geografiske plassering, utseende og fasiliteter ispedd 

noen danske tilflytteres erfaringer, mens Marias flyttehistorie forteller hvordan hun fikk betalt 

flyreisen til Nuuk, ble tilbudt bolig, og om leilighetens utseende og beliggenhet. Jeg har med 

begge disse beskrivelsene gitt et inntrykk av den byen hvor feltarbeidet mitt fant sted og de er 

ment som en introduksjon til stedet og som nyttig informasjon og kontekstualisering for den 

videre lesningen. Men selv om danske tilflyttere kommer til syne i begge beskrivelsene er 

fremstillingene basert på mine opplevelser og kunnskap om byen, samt min utvelgelse av hva jeg 

mener er viktig å formidle til deg som leser. Andre ville beskrevet byen annerledes.  

 Opplevelser og beskrivelser av et sted vil alltid være basert på egne erfaringer, bruk og 

kunnskap om stedet man befinner seg på og beveger seg i. Som også vil henge sammen med 

                                                 
9
 Som på folkemunnet kalles for «Sana». 

10
 Sammenlignet med landets to andre største byer er Nuuk en storby, hvor Sisimut har 5572 innbyggere og Ilulissat 

har 4491 (Statistikbanken, 2015a). 
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tidligere erfaringer, hvem man er som person og hva man er opptatt av. Selv kommer jeg fra 

Tromsø og er vant til mørke vintre, høye fjell og nordlys, så min opplevelse og beskrivelse av 

Nuuk vil være annerledes enn en dansk tilflytter fra København. Det samme stedet «rommer 

mange fortellinger, og betrakteren er alltid posisjonert» (Thuen, 2003, s.25). Vi er like mye 

situerte på steder som vi er i tid og kultur, skriver Margaret Rodman, og steder er alltid politiserte, 

kulturelt relative, historisk spesifikke samt lokalt og mangfoldig (sosialt) konstruerte (1992, s. 640- 

641). Siden steder på en og samme tid kan oppleves forskjellig og ha ulike betydninger for folk, 

kan vi derfor ikke bare spørre «hva stedet «er», vi må spørre «for hvem», i hvilken sammenheng» 

(Thuen, 2003, s. 17). Jeg skal fokusere på hvordan Nuuk blir til gjennom danske tilflyteres møte 

med og opplevelse av byen.  

 

Et teoretisk bakteppe   

For å få en forståelse for danske tilflytteres opplevelse av stedet Nuuk og møte med folkene som 

bor der har jeg valgt å anvende begrepet kontaktsone. Begrepet har jeg lånt fra professor i språk og 

litteratur Mary Louise Pratt, et begrep som senere har blitt videreført av antropolog og historiker 

James Clifford11 (1997). Pratt bruker det for å referere til «social spaces where cultures meet, 

clash, and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power, 

such as colonialism, slavery, or their aftermaths as they are lived out in many parts of the world 

today» (1991, s. 34). Pratt har hentet kontaktbegrepet fra lingvistikken, hvor fokuset der har vært 

på det improviserte språket som ble utviklet mellom folk som snakket ulike språk, men som var 

nødt til å kommunisere med hverandre, ofte på bakgrunn av handelsrelasjoner (1992, s. 6). Et 

kontaktperspektiv, skriver Pratt, vektlegger hvordan subjekter er konstituert i og av deres 

relasjoner til hverandre (1992, s. 7). Hun skriver at begrepet behandler forholdet mellom 

«colonizer and colonized, or travelers and «travelees»», ikke i form av adskillelse, men i form av 

nærvær, interaksjon og forståelser og praksiser som griper inn i hverandre (1992, s. 7). For meg er 

begrepet relevant fordi det belyser hva som skjer i det «sosial rommet» når kontakt oppstår og 

ulikheter møtes.  

 Kontaktsonebegrepet er svært anvendelig og det benyttes av flere i en grønlandsk 

kontekst. Inge Høst Seiding og Peter A. Toft (2011) bruker det blant annet om grønlandske 

kvinners kontakt med den europeiske kulturen gjennom «ægteskaber, parforhold og lønarbejde», 

noe som førte til at europeere og grønlendere kom inn i hverandres hjem og også stiftet familie 

                                                 
11 Clifford bruker begrepet blant annet i en museal sammenheng og skriver hvordan museer kan forstås som en 
kontaktsone. 
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(s. 275). Mens Mille Gabriel (2011) bruker begrepet i forbindelse med handel og utveksling av 

varer og etnografiske gjenstander mellom dansker og grønlendere.  

 Jeg skal benytte meg av kontaktsonebegrepet på flere områder. Jeg vil ha fokus på 

kontaktsonen, det «sosial rommet», mellom dansker og grønlendere, men også mellom danske 

tilflyttere og fastboende, det være seg grønlendere eller bofaste dansker. Relasjonen mellom 

dansker og grønlendere bærer preg av en kolonial fortid som i ulik grad påvirker møter mellom 

folk. Jeg skal berøre noen av disse historiske ettervirkningene både i forbindelse med språk, 

arbeid, identitet og stedstilhørighet. 

 I en grønlandsk kontekst vil mitt bidrag tilføye et større fokus på stedets betydning enn 

det Seiding, Toft og Gabriel gjør, fordi jeg også vil se på stedet Nuuk som kontaktsone. 

Kulturelle sentre, som Nuuk er et eksempel på, kan ikke eksistere forutfor kontakt mellom folk, 

men blir snarere oppretthold nettopp på grunn av kontakten (Clifford, 1997, s. 3). Forståelsen av 

sted er viktig i denne sammenheng fordi jeg fokuserer på danske tilflyttere som rent faktisk har 

flyttet til Nuuk, men også fordi det er på steder at møter skjer og kontakt oppstår. Og, som jeg 

allerede har vært inne på, så oppleves nødvendigvis ikke steder på samme måte selv om man 

befinner seg på det samme stedet. 

 Filosofen Anniken Greve skriver at steder er ulike og dersom vi «prøver å si noe om 

stedet som favner alle steder, risikerer vi å miste syn for det spesifikke ved dette bestemte stedet» 

(2014, s. 31). Jeg skal i all hovedsak ta utgangspunkt i Nuuk som kontaktsone, og ikke de andre 

byene eller bygdene i landet, for Nuuk kan ikke representere hele Grønland. Men, som Greve 

skriver, tror hun at «vi mister noe hvis vi tenker oss at det ikke er noe vi kan si om dette bestemte 

stedet som har gyldighet utover det» (2014, s. 13). Selv om jeg skal ta for meg Nuuk, kan ikke 

byen forstås isolert, stedet har en relasjon både historisk, geografisk og sosialt til resten av landet, 

og derfor vil fortellinger fra og sammenligninger med byer og bygder i andre deler av Grønland 

også forekomme.  

 «[U]like steder står i forbindelse med hverandre», skriver Greve, og Nuuk og Grønland 

står også i forbindelse med andre steder (2014, s. 31). Forholdet og forbindelsen mellom 

Grønland og Danmark vil bli svært synlig i det følgende på grunn av kolonihistorien, men også 

fordi forholdet til Danmark og danske byer ofte ble trukket fram i samtaler med danske tilflyttere 

og grønlendere, gjerne i form av sammenligning med Nuuk og Grønland.  

 Jeg skal bruke Britt Kramvigs (2014) begrepspar dreamland og homeland for å si noe mer 

konkret om opplevelsen danske tilflyttere har av å bo i Nuuk og for å vise at det finnes 

forskjellige måter å tilnærme seg et sted på, som igjen henger sammen med stedstilhørighet. 

Homeland handler om folks tilhørighet til og omgang med de omgivelsene som de bor og lever i 
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(Kramvig, 2014, s. 141). Landet som fikk navnet Grønland av Eirik Raude12 i cirka år 982, blir på 

grønlandsk kalt Kalaallit Nunaat, som betyr «grønlendernes land»13. Frank Sejersen (2004) skriver 

hvordan en nær tilknytning til og følelse av tilhørighet til landskapet over lang tid understreker 

inuits14 lokale bånd og tilhørighet til steder (s. 71). Det er grønlenderne som har bodd og fortsatt 

bor i landet, som har engasjert seg i, tatt vare på og utnyttet det omkringliggende landskapet, det 

er deres homeland.  Men det er ikke bare grønlendere som bor, eller har bodd, i Grønland og som 

opplever en sterk tilknytning og tilhørighet til landet. Danske tilflyttere har eksistert siden starten 

av kolonitiden og fortsatt kommer det mange tilflyttere til Grønland i dag. Deres motiver for å 

flytte til landet er forskjellige og stedsoppfattelse er ikke nødvendigvis den samme som andre 

tilflytteres, eller deles av den fastboende befolkningen. Jeg skal utvide bruken av homeland til å ikke 

bare omfatte lang tids bruk av og tilhørigheten til landskapet, men også til å omfatte folks 

tilknytning og tilhørighet til sted gjennom sosiale relasjoner, hvor venner og familie blir vell så 

viktige faktorer for å føle tilhørighet. Jeg skal argumentere for at danske tilflyttere, kanskje på en 

noe annen måte enn grønlendere, kan oppleve Nuuk og Grønland som sitt homeland. 

 Dreamland er oppfattelsen av et sted med store utviklingsmuligheter og hvor det er 

attraktivt å igangsette en mengde industrielle prosjekter som vil gi stor økonomisk gevinst. 

Geologiske kartlegginger og rapporter bekrefter potensialet og muligheter for at Grønland kan 

sitte på uoppdagede mineraler og at Grønland kan være med på mineral og 

petroleumsutviklingen. Noe som har skapt stor internasjonal interesse for landet (Nuttall, 2008, s. 

65) og som på den måten gjør Grønland til et dreamland. I min analyse skal jeg bruke begrepet på 

en litt annen måte; jeg skal først vise hvordan Grønland historisk sett har blitt oppfattet som et 

dreamland, men så ønsker jeg å utvide begrepet til mer enn forståelsen av at stedet har verdi på 

grunn av ressursutnyttelse og muligheter for rikdom i materiell forstand. Jeg skal knytte 

dreamlandbegrepet sammen med Annes beskrivelse i sitatet innledningsvis, om å besøke «det 

forjettede land».  

 En form for forjettet land er beskrevet av Kirsten Thisted, som skriver at Grønland for 

de fleste dansker er uløselig knyttet til polarforskeren Knud Rasmussen.15 Han er kjent for flere 

ekspedisjoner i Grønland og for å ha samlet inn en rekke sagn og myter16 hos det folk som han 

                                                 
12 Et navn han valgte for å lokke folk til landet.  
13

 Arne Christian Stryken (2005) skriver i boken «Grønland» at Kalaallit Nunaat betyr «menneskenes land», men da en 

grønlandsk venn fortalte meg at kalaallit betyr 'grønlender' og Nunaat betyr 'landet til', mener jeg at «grønlendernes 
land» en bedre oversettelse. 
14 Inuit er et grønlandsk ord og betyr «menneskene». Inuit er den offisielle fellesbetegnelse for arktiske folk i Alaska, 
Canada, Grønland og Sibir (Inuit, 2013). Jeg benytter meg ikke av denne betegnelsen i oppgaven fordi den ikke ble 
benyttet av de som jeg tilbrakte tid sammen med.  
15

 Kirsten Hastrup betegner Knud Rasmussen som en av bestefedrene til dansk antropologi (2007, s. 13) 
16

 Rasmussen samlet inn sagn og myter fra både øst, vest og sør Grønland, disse er samlet i et trebindsverk (1921-

1925). 
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kalte polareskimoene. Grønland er på den måten ikke kun «et sted, det er samtidig en myte, en 

idé, et eventyr» (Thisted, 2002, s. 91). På samme måte som «oksidenten» har skapt et bilde av 

«orienten» (Said, 1978) har danskene skapt et bilde av Grønland ut fra sine egne forestillinger 

(Bjørst, 2008, s. 9). Ann Fienup-Riordan (1990) har kalt dette for «eskimo-orientalisme», hvor 

Arktis blir «reduseret til et sæt af fortællinger om mystik, polarmørke, åndelighed, overlevelse i 

naturen og kunst – og fortællingerne får ofte et romantisk skær af frihed over sig» (Bjørst, 2008, s. 

9).  

 Jeg vil bruke begrepet dreamland i forlengelsen av det bildet som Fienup-Riordan skriver 

om og som Knud Rasmussen har vært med på å skape: Dreamland kan altså også forstås som et 

sted hvor tilflyttere får muligheten til å oppleve noe nytt, spennende og annerledes. Hvor reisen 

til Grønland og de personlige opplevelsene dansker får, både med villmarksopplevelser og 

muligheter knyttet til karriere og personlig realisering, gjør Nuuk til et attraktivt sted. Nuuk tilbyr 

andre opplevelser og muligheter enn dansker får i Danmark 

 Dreamland og homeland åpner opp for å se Nuuk og Grønland som to forskjellige steder 

med ulikt potensial. Filosof Jacob Meløe (1990) belyser i sin artikkel The two landscapes of Northern 

Norway hvordan det nordnorske landskapet er forskjellig gjennom øynene til fiskere og 

reindriftsutøvere og argumenterer for at dette skyldes de ulike praksisene de bedriver. Praksisene 

er avgjørende for hvordan de forholder seg til, bruker og med hvilket blikk de ser på det 

landskapet de befinner seg i. Hvilket blikk danske tilflyttere retter mot Nuuk som dreamland eller 

homeland er basert på de praksisene de bedriver i byen, over kort eller lang tid. Men jeg vil gjerne 

også vende litt på det og argumentere for at hvilke forventninger og erfaringer som ligger i disse 

ulike blikkene på Nuuk som dreamland eller homeland også er avgjørende for hvordan stedet blir 

tatt i bruk. 

 Der kontaktsonebegrepet fokuserer på det som skjer i sosiale, kulturelle og fysiske rom, 

hvor blant annet folk, steder, språk og kultur møtes, forteller dreamland og homeland om hva slags 

sted folk forholder seg til og hva slags potensial eller verdi forskjellige folk ser i eller knytter til 

stedet. Begrepene har alle en romlighet ved seg som sier noe om de opplevelsene og erfaringene 

bruken av stedet gir, og ved å kombinere deres ulike fokus skal jeg belyse og analysere ulike sider 

ved danske tilflytteres liv og laden i Nuuk. 

 I likhet med danske tilflyttere kom jeg også tilreisende til Nuuk, var ny på stedet og måtte 

opparbeide meg kunnskap om byen og bli kjent med folk. I neste kapittel tar jeg for meg mine 

metodiske tilnærminger til stedet og folkene jeg møtte der. Med det vil jeg vise hvilken innpass og 

tilgang jeg fikk og dermed også hvilket materiale jeg sitter igjen med etter endt feltarbeid. 

 I kapittel tre gir jeg en kort historisk oversikt over forholdet og kontakten mellom 
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Grønland og Danmark og årsaken til at dansker historisk sett har kommet til landet. Jeg har 

fokus på den danske tilstedeværelsen i de politiske prosessene og vise hvordan kontaktsonen 

mellom dansker og grønlendere har vært preget av en asymmetrisk maktrelasjon. I forlengelsen 

av dette vil jeg i kapittel fire berøre noen av ettervirkningene av den lange historiske kontakten, 

nemlig tilstedeværelsen av danske arbeidskraft og det danske språk, noe som er svært synlig i 

byen. Jeg belyser også hva det er som motiverer danske tilflyttere til å komme til landet i dag.  

 I kapittel fem viser jeg hvordan det i kontaktsonen mellom dansker og grønlendere 

eksisterer noen forestillinger om «den andre». Danskene og grønlenderne blir ofte sett på som to 

adskilte og forskjellige grupper, og en slik dikotomisk oppdeling problematiserer jeg. I tillegg 

viser jeg hvordan kategorien «dansk» får relevans i en grønlandsk kontekst og hvordan 

forestillinger om «de andre» kan være med på å bekrefte og avkrefte identitetskategorier. 

 Danske tilflytteres forestillinger, opplevelser og bruk av stedet Nuuk skal være i fokus i 

kapittel seks. Jeg viser hvilke forestillinger som er knyttet til det «rigtige Grønland» og hvordan 

dette bildet både får betydning og blir ledd av blant danske tilflyttere når de flytter til byen. Jeg 

belyser hvordan det omkringliggende landskapet og naturpraksiser skaper et bilde av Nuuk som 

et dreamland. Et sted med andre og eksotiske fritidsmuligheter enn det som finnes i Danmark. 

Dette, viser jeg, er med på å skape en forståelse, spesielt blant midlertidige danske tilflyttere om 

hvordan tiden burde brukes når de bor i Nuuk. 

  I kapittel sju viser jeg at ikke alle danske tilflyttere opplever Nuuk som et dreamland. 

Bofaste danske tilflyttere har etter mange år opparbeidet seg et stort sosialt nettverk og en sterk 

tilknytning til stedet og har dermed begynt å se på Nuuk som sitt homeland. Jeg argumenterer for 

at bofasthet og lengde på oppholdet i Nuuk, er avgjørende for hvordan og hvorfor midlertidige 

og bofaste danske tilflyttere engasjerer og grupperer seg ulik. 

 Helt til sist oppsummerer jeg mine viktigste funn og kommer med noen avsluttende 

bemerkninger.  
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2. Metodiske betraktninger 

Empirien som ligger til grunn for denne oppgaven er basert på et 6 1/2 måneder langt feltarbeid i 

Grønlands hovedstad Nuuk, fra slutten av januar til begynnelsen av august i 2014. Hvorfor valgte 

jeg å reise nettopp dit? Jeg hadde en dragning mot Arktis og var nysgjerrig på folkene som hadde 

valgt å bosette seg der. Jeg ønsket ikke å gjøre en studie av inuitkultur, som kanskje er det mest 

nærliggende å gjøre når man velger å gjøre antropologisk feltarbeid i Grønland. Jeg var interessert 

i de som ikke hadde fått like mye fokus i antropologisk forskning, nemlig danskene som hadde 

flyttet til Grønland, nærmere bestemt Nuuk.  

 Hvorfor dra helt til Grønland for å studere danskene, var det ikke lettere å dra til 

Danmark? Jeg ønsket ikke å gjøre en studie av dansker fordi de var danske, men jeg var 

interessert i dansker som hadde flyttet til Grønland og deres opplevelse av og møte med stedet og 

folkene. Som senere vil framkomme, var det flere som oppfattet Nuuk som en svært danskpreget 

by og dermed ikke som det «rigtig Grønland»17 og anbefalte meg derfor å reise til mindre steder 

lengre nord i landet. Hva folk oppfattet som et mer eller mindre «rigtig» Grønland var verken 

relevant eller viktig for meg i valg av feltarbeidssted, da jeg ønsket å gjøre feltarbeid i en 

kompleks storby i Grønland, uavhengig av om det ble oppfattet som «rigtig» eller ikke.  

 Masteroppgaven er basert på samtaler og samhandling med veldig mange personer, og 

datamaterialet mitt består av feltnotater, intervjuer18, avisartikler og bilder. Jeg hadde bestemt meg 

for at under feltarbeidet skulle jeg ikke ha noen nøkkelinformanter. I likhet med Sharon 

Hutchinsons (1996) feltarbeid blant Nuerne i Sudan ønsket jeg å sirkulere bredt og komme i 

kontakt med så mange og ulike personer som mulig, for som Hutchinson skriver, kan samtaler 

med hvem som helst være interessante for forskningen (1996, s. 44). Jeg omgikk folk i forskjellig 

alder, med ulikt kjønn og som hadde forskjellig lengde på oppholdet og ulik grad av bofasthet. 

Jeg oppfattet altså ikke noen av dem jeg tilbrakte tid sammen med som viktigere enn andre. Men 

som et resultat av at jeg måtte gjøre en utvelgelsesprosess av hvilken empiri som skulle få plass i 

oppgaven og hvilken empiri jeg måtte utelate, har noen personer fått mer plass enn andre og har 

derfor blitt viktigere i skriveprosessen i etterkant.  

  

                                                 
17

 Ordet «rigtige» skal her forstås som det norske ordet «ordentlige» og ikke ordet «korrekt». 
18

 Jeg gjorde opptak av de fleste intervjuene, med samtykke fra de som ble intervjuet. Direkte sitater i oppgaven er 

ordrett skrevet ned. I andre samtaler hvor opptaker ikke ble brukt har jeg tatt utgangspunkt i feltnotatene.    
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«Flyvefrisk» – om det å være ny 

Det å gjøre feltarbeid i by byr på andre utfordringer enn feltarbeid gjort på mindre steder som i ei 

bygd eller på en institusjon. Selv om jeg var klar over byens størrelse før avreise, virket den større 

enn jeg hadde forventet ved ankomst, noe som var ganske overveldende. Hvor skulle jeg 

begynne?  

 Flere ganger tenkte jeg at feltarbeidet ville vært «lettere» i startfasen om jeg hadde valgt å 

reise til en mindre by eller en bygd i Grønland. Dette var fordi jeg antok at det ville være mer 

overkommelig med tanke på størrelsen på området jeg skulle ferdes i, i tillegg til at jeg formodet 

at det ville vært lettere for meg å komme i kontakt med folk. Stine Rybråten, som gjorde 

feltarbeid i Qeqertarsuaq, en by som ligger på Diskoøya i Nord-vest Grønland, ble etter kun tre 

dager i byen (ved en tilfeldighet) presentert for en dame som det den samme kvelden ble bestemt 

at hun i løpet av den neste måneden skulle flytte inn hos (2006, s. 6). Det skulle vise seg at 

utfordringen for meg ikke lå i å komme i kontakt med folk, men å opprettholde denne kontakten.  

 «Flyvefrisk» er et begrep som blir brukt om nykommere som er helt ferske i byen. I Nuuk 

er det svært vanlig å se «flyvefriske» i bybildet, som gjorde at det ikke var noe spesielt med meg 

eller noen av de andre som akkurat hadde landet. De «flyvefriske» var lett å peke ut på gaten, ble 

jeg fortalt under et introduksjonsmøte på Universitetet Ilismatusarfik, som jeg hadde knyttet meg 

til. Dette var fordi de (vi) gjerne ikke hadde fått med seg hvordan enkelte ting fungerte. 

Eksempelvis gikk ofte «flyvefriske» på feil side av gaten eller de fisket like utenfor 

«sjokoladefabrikken», stedet for byens kloakkutløp. Dette ble ristet på hodet av og latterliggjort, 

av de fastboende. Vi «flyvefriske» var enkle å oppdage fordi vi ikke hadde samme erfaring med 

stedet som de fastboende hadde og var derfor ikke kjent med stedets praksiser. Vi hadde ikke 

opparbeidet oss det samme blikket for stedet som det de bofaste hadde.  

 Jeg kom ikke i snakk med noen fordi jeg var ny og spennende; jeg var bare en av flere 

som kom innom for en kortere eller lengre periode, noe som gjorde meg uinteressant. Likevel 

opplevde jeg at folk hadde en idé om hvem jeg var og hvorfor jeg ikke var så viktig å bli kjent 

med. Noe av det første jeg fikk høre da jeg kom til Nuuk var at de bofaste (både dansker, 

grønlendere og andre) var så lei av den store gjennomtrekken, spesielt av dansk arbeidskraft, at 

mange ikke lengre orket å investere krefter og følelser i de «flyvefriske», da de uansett snart skulle 

reise igjen.  

 I møte med nye mennesker ble jeg ofte spurt om jeg var dansk, hvor lenge jeg skulle bli 

værende i byen, hva jeg skulle gjøre og om jeg kunne «lige mig i Nuuk?». Lignende 

åpningsspørsmål opplevde Frøydis Eidheim å få under sitt feltarbeid i Honningsvåg (1993, s. 20). 

En slags kartlegging av nykommere: av hva vi skulle, hvem vi var og hvor lenge vi skulle bli 
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boende så ut til å være viktig for lokalbefolkningen både i Nuuk og i Honningsvåg fordi begge 

stedene er preget av stor gjennomtrekk av folk. Jeg opplevde høflighet og interesse ovenfor meg 

som person og mitt prosjekt blant stort sett alle danskene og grønlenderne jeg møtte. Mange 

uttrykte at de gjerne ville møte meg igjen, flere sa at de skulle invitere meg på middag allerede i 

neste uke. De færreste lot høre fra seg og en rekke middagsinvitasjoner ble det aldri noe av. 

Kanskje var jeg (i enkelte sammenhenger) offer for den stadig omtalte trettheten for de 

«flyvefriske»? 

 Danske Kari som hadde bodd i Nuuk i femti år fortalte at da hun flyttet til byen var det 

ikke slik at alle kjente alle, men alle visste i det minste hvem alle var. Slik er det ikke lengre, 

hevdet hun: byens enorme vekst har ført til at folk ikke kjenner (til) hverandre på samme måte 

som tidligere og at ukjente og nye fjes stadig har blitt mer og mer vanlig. Jeg skjønte at folk ikke 

ville komme løpende til meg, men at jeg måtte løpe til (eventuelt etter) folk. Jeg måtte drive 

oppsøkende virksomhet, finne arenaer hvor jeg var velkommen og arbeide for at jeg ble et synlig 

ansikt og en person som folk husket på og ønsket å inkludere.  

 

Å være der det skjer 

Under teori- og metodeundervisningen på masterprogrammet ble jeg og mine medstudenter 

rådet til å være der det skjer under det kommende feltarbeidet. Dette hørtes nokså innlysende ut, 

hvor ellers skulle vi være? Like innlysende var ikke dette rådet under selve feltarbeidet. For hvor 

er der det skjer? I en by som Nuuk finnes det ikke ett der hvor det skjer, det finnes mange der hvor 

ulike ting skjer. Hvordan skulle jeg velge? Uten noe bedre alternativ valgte jeg å begynne med å 

være litt her og litt der.  

 Ikke bare stedet, men også tematikken som jeg valgte å jobbe med, gjorde det 

utfordrende i starten. Det var mange danske tilflyttere i Nuuk og hvem som helst kunne 

potensielt være interessante for mitt prosjekt. Hvem skulle jeg ta kontakt med og hvordan? 

 For å ha et helt konkret sted å starte hadde jeg knyttet meg til Ilismatusarfik, Grønlands 

Universitet, som «gjestestuderende» hvor jeg fulgte deler av en forelesningsrekke. I tillegg hadde 

jeg søkt og fått innvilget studentbolig gjennom universitetet, noe som var en lettelse da det er 

boligmangel i Nuuk og nokså dyre husleiepriser. Gjennom tilknytning til Ilismatusarfik fikk jeg 

fort kjennskap til grønlandske medstudenter, men også de andre internasjonale studentene som 

jeg delte leilighet med. I tillegg åpnet dette opp for gode samtaler om mitt prosjekt med ansatte 

ved universitetet og jeg var både i snakk med PhD-studenter og professorer innenfor ulike 

disipliner. 

 Ikke bare i startfasen, men under hele feltarbeidet deltok jeg på arrangementer i regi av 
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landsbiblioteket, Kulturhuset Katuaq, Ilismatusarfik og Den grønlandske regjeringen 

(Naalakkersuisut), det være seg foredrag, kulturelle arrangementer eller politiske debatter og 

folkemøter. Det var viktig for meg å holde meg oppdatert på hva som rørte seg i byen, slik at jeg 

kunne danne meg et bilde av hvilket sted dette var. Dette gjorde jeg blant annet ved å følge med i 

nyhetene på KNR19 og i avisene Sermitsiaq og Atuagagdliutit. Samt Nuuk Ugeavis som ble levert 

på døren til alle husstander i Nuuk en gang i uken og inneholdt blant annet kunngjøringer om 

aktiviteter og arrangementer den kommende uken. Et annet sted hvor jeg fant mye informasjon 

var på de grønne busskurene rundtom i byen hvor stadig nye plakater ble stiftet opp. Ofte var det 

plakater med annonseringer, reklamer og arrangementer som jeg ikke kunne finne andre steder, 

begravelser ble for eksempel offentliggjort på busskurene. Både aviser og de fleste av oppslagene 

var tospråkede, altså skrevet både på dansk og på grønlandsk, og gjorde det derfor mulig for meg 

å forstå innholdet i det som var skrevet. Aviser og oppslag var ikke bare kilde til hva som 

foregikk, men åpnet også opp for samtaleemner med dem jeg møtte. 

 Jeg erfarte at tilgang til folks arbeidsplass vanskelig lot seg gjøre og engasjerte meg derfor 

stort sett i folks fritid, jeg ble invitert på flere middager og kaffemiker20. På vinteren gikk jeg på 

langrennsski, mens jeg på våren og sommeren var med på en rekke båt- og fisketurer. Jeg lærte å 

sy anorakk, løp stafett, besøkte en danskspråklig barnehage, forsøkte meg på grønlandsk polka og 

brukte en del tid på kafeer i samtaler over en kopp kaffe. Siden folk flest stort sett var 

utilgjengelig på dagtid, grunnet arbeid, bestemte jeg meg for å finne noe jeg kunne engasjere meg 

i fram til folk var ferdig på jobb. Det resulterte i at jeg, i starten av februar, begynte å arbeide 

frivillig i Røde Kors' gjenbruksbutikk. Jeg arbeidet der hver fredag, men også noen tirsdager som 

var sorteringsdagen. 

 For å få tilgang kontaktet jeg lederen for Røde Kors, fortalte om mitt prosjekt, og spurte 

om det var noe jeg kunne være delaktig i eller bidra med. Hun ba meg gå innom gjenbruksbutikk 

og snakke med Kari som arbeidet der. En eldre dame stod bak disken da jeg besøkte butikken for 

første gang. Jeg rakk fram hånda og presenterte meg. Kari tok hånda mi. Hun visste allerede 

hvem jeg var, hva prosjektet mitt gikk ut på og at jeg skulle komme innom. De manglet en person 

akkurat denne dagen og hun lurte derfor på om jeg hadde muligheten til å begynne med det 

samme. Det hadde jeg. Jeg ble satt inn i butikkens rutiner og allerede den første dagen fikk jeg 

prøvd meg i kassen. «Det blir seksti kroner», sa jeg til en kunde etter at jeg hadde puttet varene i 

en pose. Kunden så på meg, han forstod ikke hva jeg sa, «seksti kroner», gjentok jeg. Jeg skrev 

                                                 
19

 KNR står for Kalaallit Nunaat Radioa som betyr Grønlands Radio. KNR er «Grønlands public service radio- og 

tv-station finaniseret af det offentlige» (Kalaallit Nunaat Radioa, i.d) 
20

 Kaffemik blir holdt i forbindelse med selskapelige anledninger som blant annet bryllup, bursdag, konfirmasjon og 

begravelse. Det er åpent hus hvor alle er velkomne og det blir servert mat og drikke.  
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seks og null på en lapp og pekte på tallet. Nå forstod kunden, og jeg forstod at jeg måtte lære meg 

det danske tallsystemet. «Det blir tres kroner», sa jeg neste gang.  

 Gjennom arbeid i gjenbruksbutikken ble jeg kjent med mange av de andre frivillige, noen 

av dem tilbrakte jeg tid sammen med også utenfor butikken. De fleste var godt voksne danske 

damer, men også noen var grønlendere. Butikken hadde enkelte stamkunder som jeg, etter å ha 

vært der en stund, alltid kom i snakk med og som gjorde at jeg hver fredag møtte noen kjente 

ansikter blant kundene. Ei dame som jeg hadde møtt gjennom en håndarbeidsklubb og som jeg 

tilfeldig hadde møtt på flere ulike arrangementer, utbrøt da hun så meg i butikken: «Er du her, 

også?». 

 Flere ganger fikk jeg spørsmål om gjenbruksbutikken, typisk fra danske tilflyttere, de 

spurte hva de kunne få kjøpt der eller hvor og når de kunne avlevere klær og ting som de ønsket 

å kvitte seg med, selv hadde de aldri vært i butikken tidligere. Til tross for at jeg hadde vært i byen 

kortere enn dem hadde mitt engasjement gjort at jeg visste noe de ikke visste. Det å gi en 

hjelpende hånd, det å kunne bidra med noe under feltarbeidet ble svært viktig for meg. Grunnen 

til dette var fordi jeg stadig kjente på følelsen av å være en som trengte seg på, stilte spørsmål og 

hele tiden var ute etter å innhente informasjon fra andre. Jeg opplevde dermed at det ble et slags 

misforhold mellom meg og de jeg omgikk og derfor var det godt å gi noe tilbake i form av 

arbeidskraft i gjenbruksbutikken. Jf. Marcel Mauss og hans teori om gaven; om plikten til å gi, 

plikten til å motta og plikten til å gi igjen (1995 [1950] s. 80). Gaven i overført betydning ble i 

dette henseende det frivillige arbeidet jeg gjorde i butikken. Selv om det jeg ga og det jeg fikk i 

løpet av feltarbeidet aldri var det samme og heller aldri var i balanse, opplevde jeg at det å gjøre 

meg selv synlig og å ha et ønske om å være delaktig, hadde positiv effekt på folk. 

 

Billiardklubben – om intervju som inngangsport 

Jeg brukte mye tid i en billiardklubb som jeg fikk tilgang til etter et intervju med ekteparet Grethe 

og Henrik, som var medlemmer i klubben. Kanskje de skulle være så frekke at de tok meg med i 

billiardklubben, spurte Henrik da intervjuet var overstått. «Ja?», svarte jeg litt spørrende, for det 

var første gang jeg hørte om denne klubben. «Ja, om fem minutter» la han til, «hvis du har tid 

der?». Det var klart jeg hadde tid. Vi ankom klubben etter en liten kjøretur. Det var mange 

mennesker der inne. Jeg ble halvveis introdusert av ekteparet og halvveis introduserte jeg meg 

selv, fortalte hvem jeg var og om mitt prosjekt. Alle virket interessert og begynte å peke 

hverandre ut og sa at «han der har meget at fortælle om livet i Grønland». Jeg håndhilste på dem 

alle sammen, fikk utlevert en rekke visittkort og ble oppmuntret til å ringe for å avtale møter eller 

stikke innom dem på jobb en dag.  
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De fleste jeg ringte ønsket helst å møtes for en samtale i klubben, for det var der de tilbrakte 

ettermiddagene sine uansett. Det endte med at jeg kom innom klubben flere kvelder for å 

intervjue medlemmer om deres liv i Nuuk. Selv om jeg primært ikke ønsket å bruke intervjuer 

under feltarbeidet, oppdaget jeg at dette var noe folk visste hva var og kunne relatere til og derfor 

sa ja til å bli med på. Jeg tenkte at dette var en fin måte å få fortalt om mitt prosjekt og uttrykke et 

ønske om større deltagelse i det de drev med. Jeg forsøkte å unngå å bruke ordet intervju fordi 

det ga meg assosiasjoner til en formell og strukturert samtale, noe jeg ikke ønsket. Jeg ville heller 

ha uformelle samtaler med folk, hvor samtalene ble styrt av den jeg snakket med i stedet for at jeg 

stilte spørsmål om det jeg var interessert i. Jeg opplevde at det var nytteløst å forsøke å komme 

utenom ordet intervju fordi klubbmedlemmene omtalte samtalene som nettopp intervjuer. Siden 

det var det de oppfattet det som, hvorfor skulle jeg stritte i mot? Min egen påminnelse om at det 

antropologer tradisjonelt sett driver med er deltagende observasjon, ikke intervjuer, hjemsøkte 

meg hver gang jeg skulle gjøre et intervju. Etter hvert slo jeg meg til ro med at det kanskje ikke 

var så farlig likevel, for det bidro til at jeg fikk tilgang til medlemmene og til klubben. 

 Frederik, et av klubbmedlemmene som var mest ivrig etter å skaffe meg intervjuemner 

(som han kalte det), spurte meg flere ganger om jeg hadde intervjuet Frank. Jeg svarte at det 

hadde jeg ikke og kikket bort på Frank som hadde fått med seg at vi snakket om ham. Frederik la 

til at Frank hadde mye å fortelle om livet i Grønland. Fortsatt med blikket på Frank, sa jeg at jeg 

gjerne ville høre hans historie. Frank veivet avfeiende med den ene hånda og sa at han hadde da 

ikke noe spennende å fortelle. Flere kvelder var det andre som også påpekte at jeg måtte intervjue 

Frank, men siden jeg opplevde at han selv ikke ønsket det, ville jeg ikke presse meg på. Etter 

hvert skjedde det en endring i Franks tilnærming til meg, han kom oftere bort til bordet hvor jeg 

satt og fortalte meg små bruddstykker fra sitt liv i Grønland; om hans barn, om hans grønlandske 

kone eller om livet som fisker i grønlandske farvann. Han ble aldri stående lenge, fordi han alltid 

var midt i et billiardspill, derfor fikk jeg bare høre små glimt av noen historier hver gang. Jeg fikk 

en følelse av at han hadde lyst til å fortelle meg om sitt liv likevel, til tross for den avfeiende 

hånda tidligere, men at han ikke helt visste hvordan han skulle gå fram. Derfor bestemte jeg meg 

for å insistere på å høre fortellingen hans. Velvillig ga han meg telefonnummeret sitt og en stund 

senere møttes vi i klubben igjen til et intervju.  

 Jeg startet alltid intervjuene med noen spørsmål som blant annet omhandlet hvorfor 

valget hadde falt på Nuuk, hvordan det første møtet med Grønland hadde vært, hva det var som 

gjorde at de ble, hva de arbeidet med og hva de brukte fritiden sin på. Intervjuene gikk alltid i 

ulike retninger, avhengig av hvem jeg snakket med. Enkelte hadde behov for at jeg stilte spørsmål 

som de kunne svare på, mens andre hadde større glede av å bare fortelle. Min rolle i 
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intervjusituasjonen utviklet seg over tid, fra å ha forberedt mange spørsmål og hele tiden være på 

hugget for å få vite mest mulig og styre samtalen dit hvor jeg ønsket, til å bli mer avslappet og 

lyttende og la samtalen avhenge av hva samtalepartneren hadde lyst til å fortelle.  

 Det var først under intervjuet med Frank at jeg ble betydelig mer bevisst på min rolle som 

spørsmålsstiller og de ulike opplevelsene et intervju kan ha for den som intervjuer og den som 

blir intervjuet. Etter at vi hadde snakket lenge sammen, så jeg meg fornøyd med intervjuet og jeg 

syntes jeg hadde fått mange spennende skildringer om hans liv i Nuuk. Jeg sa at jeg ikke hadde 

flere spørsmål, hvis ikke han brant inne med noe han hadde veldig lyst til å fortelle? Han svarte 

«Caroline, ved du hvad? Hvis vi nu havde hele natten på os så kunne jeg fortælle meget om mitt 

liv (...) jeg har mange, mange, mange, mange, jeg har hundredvis av gode historier, (...) men det er 

mange ting som ikke har med det der at gøre», han henviste til boken min, full av spørsmål, som 

lå oppslått på bordet foran meg. Opplevde han ikke det vi hadde snakket om som spennende? 

Selv hadde jeg opplevd det som uhyre interessant. Jeg oppfordret ham til å fortelle noen gode 

historier, men han gjentok at da ble vi sittende hele natten og dessuten skulle han spille billiard. 

Jeg spurte forsiktig: «bare én historie?». Han ga etter og lurte på hva jeg ville høre om. Nå ønsket 

jeg ikke å legge noen føringer og svarte at han kunne fortelle det han hadde lyst til. Han valgte å 

fortell om hans første seljakt i Grønland, en jakt som tok en uforutsett vending; «det var min 

første jakt overholde i Grønland (...) det var en isbjørn». Han fortalte om hvordan han hadde 

trodd skapningen var en hvit sel og hva han hadde gjort når han hadde skjønt at det var en 

isbjørn som svømte utenfor båten. Nå hadde han lov til å kalle seg for «piniartorsuaq», 

storfanger, la han til. Han virket oppspilt da han fortalte historien og hevet stemmen flere ganger. 

Det var en god historie.  

 Denne intervjusituasjonen fikk meg til å reflektere over to ting, det første var 

intervjuformen som metode og det andre var måten jeg hadde strukturert intervjuet på. I 

intervjuets natur ligger det en forutsetning og en felles forståelse om at en person lurer på noe 

som en annen skal svarer på. Dette impliserer at den som intervjuer har valgt seg et 

interesseområde som han eller hun ønsker å snakke om. Det som gjør dette problematisk er at 

interessen ikke nødvendigvis deles av den som blir intervjuet, kanskje anser han ikke de stilte 

spørsmålene som relevante. Spørsmålet blir da om et intervju har noe verdi hvis interesseområdet 

ikke deles av de to involverte partene. Jeg mener at intervjuene kan være interessante i seg selv. 

Dette betyr ikke at man skal lukke øynene for andre innspill, man skal være lydhør ovenfor dem 

man forsker på. At Frank ikke syntes det vi snakket om var interessant, syntes jeg er interessant i 

seg selv. Intervjuet hadde dreid seg om hverdagslivet, mens det han ønsket å fortelle meg var 



21 

noen «gode historier».21 Han ville fortelle meg noe som var utenom det vanlige hverdagslivet, han 

ville fortelle om et annerledes og spennende Grønland og kanskje sa denne historien noe mer om 

ham enn de spørsmålene jeg hadde stilt. Eller kanskje ikke. I alle fall gjorde denne situasjonen 

meg mer bevisst på hvilke føringer og begrensninger et intervju kan ha.  

 At det er forskjell på hva folk gjør og på hva folk sier at de gjør, er allment kjent og dette 

er nærmest blitt et mantra i antropologisk forskning. Jeg er enig i dette utsagnet, men det er viktig 

å huske på at språk også er handling (Abram og Lien, 2011). Selvsagt skal man ikke ta alt folk sier 

for god fisk, det å stille seg kritisk til det som blir sagt er en nødvendighet for god forskning, men 

kanskje kan det være fruktbart å ikke bare stille spørsmål ved sannheten i det som bli sagt, men 

også hvorfor det blir sagt? 

 Jeg brukte intervjuene rent metodisk, ikke bare for å få høre om folks liv, men også for å 

få tilgang til folk og steder hvor jeg også kunne være deltager og observatør. Gjennom flere 

kvelder i klubben fikk jeg innblikk i medlemmenes liv, relasjonene dem i mellom og jeg ble fortalt 

en rekke fantastiske historier om det å leve i nord. 

 

Håndarbeidsklubber – refleksjoner rundt tilgang og min midlertidighet 

Det finnes flere håndarbeidsklubber i Nuuk og jeg ble invitert med i noen av disse. Klubbene 

bestod gjerne av danske kvinner, som bedrev ulike typer håndarbeid, for eksempel strikking, 

hekling og sying. De fleste var et sted mellom tretti og femti år og hadde vært bosatt i Nuuk i tre 

år eller mer. De hadde barn i skole eller barnehage og var stort sett i parforhold med danske 

menn. Håndarbeidsklubbene ble holdt fra to til fire ganger i måneden, på kafé eller hjemme hos 

gruppens medlemmer. Dette gikk på rundgang. Det ble alltid servert mat og drikke når noen 

hadde invitert hjem til seg, gjerne hjemmelaget. Mottagelsen jeg fikk i håndarbeidsklubbene skilte 

seg veldig fra mottagelsen jeg fikk i billiardklubben.22 Første gang jeg besøkte en av 

håndarbeidsklubbene hilste jeg på de som var der og de spurte meg hvem jeg var, hva jeg drev 

med og hvor lenge jeg ble. Jeg opplevde dette som en slags høflig nødvendighet og en 

kartlegging, for etter disse spørsmålene var det få eller ingen henvendelser til meg. Slik var det de 

resterende kveldene jeg deltok i håndarbeidsklubben. Jeg opplevde dette som både ubehagelig og 

utfordrende. Hva var årsaken til at de ikke var interesserte i å snakke med meg? Jeg forsøkte 

derfor å inkludere meg selv i samtalene, stille spørsmål eller fortelle ting om meg selv. Det jeg sa 

ble hørt på og spørsmål ble besvart, men like etterpå fortsatte samtalen mellom damene, og jeg 

følte meg ekskludert igjen. 

                                                 
21 Verdien av gode grønlandshistorier skal jeg komme tilbake til i kapittel 6 og 7. 
22

 I det følgende tar jeg utgangspunkt i en av håndarbeidsklubbene jeg besøkte, men opplevelsen av å være ny var 

den samme i de andre klubbene også. 
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Catrin Lundström gjorde feltarbeid blant hvite svenske øvre-middelklasse migrantkvinner i USA. 

Hun skriver om ønsket hun hadde om å gjøre et godt førsteinntrykk blant disse kvinnene og om 

lettelsen hun opplevde da hun fikk bekreftet at hun passet inn i gruppen (2010, s. 70-71). Hun 

hadde gått aktivt til verks for å ligne de kvinnene hun skulle gjøre feltarbeid hos, ved blant annet 

å la håret vokse langt og farge det blondt (2010, s. 78). Med referanse til West og Fenstermaker 

skriver hun at hennes ønske om å passe inn for å få tilgang til feltet var relatert til hennes 

«capability to pass and do similarity (rather than difference)» og at dette var avhengig av hennes 

«ability to do normative categories, such as whiteness, femininity, and heterosexuality, thus 

simultaneously re-enforcing the group's attributes by actively using my cultural and embodied 

assets strategically» (2010, s. 71). Videre refererer hun til Charles Gallagher som kaller disse 

kroppslige egenskapene for «metodisk kapital» som hun mener var nødvendig for å passe inn 

blant de svenske migrantkvinnene (2010, s. 72).  

 Selv om jeg utseendemessig og kulturelt sett tilsynelatende burde (i følge meg selv) glidd 

rett inn sammen med disse kvinnene, gjorde jeg det ikke. Kanskje var ikke dette faktorer som var 

viktig i denne sammenhengen? Jeg forsøkte på samme måte som Lundström å passe inn i 

gruppene, ikke ved å endre på utseende, men ved å fokusere på likhet og felles interesser i 

samvær med dem. Jeg snakket blant annet om håndarbeid (en åpenlys felles interesse). Og da jeg 

skjønte at alle var langrennsskientusiaster, bestemte jeg meg for å kjøpe meg et par langrennsski. 

Dette gjorde jeg i håp om å kunne følge med dem på skiturer, men også for å ha noe mer å 

snakke om. Denne strategien var totalt feilslått og hjalp ikke det minste for å bli inkludert i 

klubbene.  

 Hvilken metodisk kapital jeg eventuelt manglet, kom jeg aldri fram til. Jeg bestemte meg 

derfor for ikke å anstrenge meg så veldig. Selv om jeg ikke følte meg velkommen, hadde de sagt 

at jeg kunne komme. Så på et vis var jeg jo velkommen likevel: Inkludert og ekskludert på samme 

tid. Jeg kom, ble sittende med håndarbeidet i fanget. Slik ble jeg en passiv observatør. Jeg brukte 

mye tid på å reflektere over hvorfor jeg opplevde å ikke bli godtatt. Selv om jeg tilsynelatende var 

lik dem, tilflyttende skandinavisk kvinne som var interessert i håndarbeid, var jeg ikke som dem 

likevel. Jeg var en masterstudent på feltarbeid og jeg hadde en returdato. Jeg hørte dem flere 

ganger snakke om hvor lei de var av alle de «flyvefriske» som kom til Nuuk for en kortere periode 

og jeg tror dette kan være noe av årsaken til den manglende interessen for meg. De hadde 

allerede kartlagt fra første dag at jeg skulle hjem til Norge igjen etter et halvt år, så hvorfor skulle 

de da investere krefter i å bli kjent med meg? Slike uttalelser ble aldri myntet direkte på meg, men 

jeg følte meg likevel truffet. Samtidig forstod jeg dem godt. Å stadig knytte seg til nye mennesker 

for en midlertidig periode må være emosjonelt krevende.  



23 

Rybråten (2013) beskriver hvordan hennes feltarbeid i Unjárga-Nesseby, som strakte seg over ett 

år, gjorde at folk ikke så på henne som en typisk travel søring og ved å bli relativt lenge på stedet, 

ville hun kanskje til og med forstå noe og folk ville dermed forhåpentligvis åpne opp for henne, 

ble hun fortalt (2013, s. 61). Lang tids opphold i Nuuk blir anerkjent og gjør at folk er villige til å 

stifte bekjentskap. Men ett år som ble ansett som en relativt lang tid i Unjárga-Nesseby, blir 

ansett å være kort tid i Nuuk. Det er derfor nærliggende å anta at jeg som bare skulle være i byen i 

seks og en halv måned ikke var så interessant å bli kjent med. 

 Selv om tilgangen til håndarbeidsklubbene ikke ble som ønsket var det fruktbart å være 

tilstede. Klubbene ga meg et innblikk i enkelte momenter ved danskers hverdagsliv. Jeg fikk 

komme inn i hjemmene deres, se hvordan de bodde, jeg fikk kjennskap til familieforhold, 

arbeidsliv og ved å lytte til deres samtaler fikk jeg innsikt i noe av det som opptok disse kvinnene.    

 

Om ulike roller i felt 

Mine roller under feltarbeidet varierte veldig etter hvem jeg tilbrakte tid sammen med. 

Medlemmene i billiardklubben hadde kjennskap til forskerrollen som de forbandt med å gjøre 

intervjuer. I gjenbruksbutikken ble min rolle som forsker mindre åpenlys fordi jeg var 

medarbeider i butikken og gjorde det samme som de andre, og i håndarbeidsklubbene ble jeg, 

som nevnt, en slags passiv observatør. Jeg opplevde også å bli sett på som en venn, en nabo, en 

hjelpende hånd, en medstudent, en middagsgjest, en som var «flyvefrisk», og en som var 

interessert i å lære og en som måtte læres opp.  

 Flere ganger opplevde jeg at det eksisterte en oppfattelse om at det forskere gjør er å lese 

bøker. Jeg har ikke tall på hvor mange bøker jeg til slutt hadde liggende på nattbordet mitt. Jeg 

som var antropologistudent var vel interessert i litteratur om inuittisk kultur, den politiske 

utviklingen i landet, eller om Knud Rasmussen? Enkelte lånte meg bøker som respons på at jeg 

introduserte mitt prosjekt og sa at jeg var interessert i dem og deres liv. De hevdet at de selv ikke 

var noe særlig spennende eller hadde noe å bidra med, men de hadde en bok jeg burde lese.  

 Selv om man aldri kan få fullstendig innsikt i hvordan man blir oppfattet av dem man 

forsker på, er det nyttig å være bevisst på og forsøke å forstå hvordan man kan oppfattes og 

hvilke forventninger som tillegges de ulike rollene man opptrer i. Dette kan være med på å gi en 

forståelse for det materialet man får tilgang til. Hvem man er, eller kanskje heller, hvem man 

oppfattes å være, har innvirkning på samhandlingen med andre mennesker og dermed også på 

den tilliten og tilgangen man får. Jean Briggs illustrerer dette ved å diskutere de ulike rollene hun 

opplevde å ha under sitt feltarbeid blant Utkuhikhalingmiutene i arktiske Canada. Hun gikk blant 

annet fra å være den fremmede gjesten, til å bli ansett og tiltalt som «datter» av ekteparet som 
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hadde adoptert henne. Som datter ble det forventet at hun utførte visse gjøremål og adlød sine 

adoptivforeldre, noe som ikke stemte overens med datterrollen som hun kjente til hjemmefra 

(Briggs, 1970, s. 23). De rollene hun fikk under feltarbeidet påvirket hvordan adoptivfamilien 

oppfattet henne og hva hun fikk tilgang til, på samme måte som de ulike rollene som jeg ble 

tillagt eller som jeg selv påtok meg, var avgjørende for den tilgangen jeg fikk.  

  

«En norsk nordmann fra Norge» – om betydningen av nasjonalitet og språk 

 «En norsk nordmann fra Norge», sa danske Tor da han så meg, alltid etterfulgt av en liten latter. 

Selv om jeg verken da eller nå tror at Tor mente noe annet enn å tiltale meg på en morsom og 

finurlig måte, opplevde jeg at min nasjonalitet var avgjørende for hvilken tilgang jeg fikk. Flere 

norske masterstudenter som har gjort feltarbeid på ulike steder i Grønland har påpekt at 

nasjonaliteten spilte en viktig rolle under feltarbeidsperioden (se: Rybråten 2006, Alvestad 2014 

og Maurtvedt 2011). Stine Rybråten skriver at da hun gjorde feltarbeid i Grønland var det en 

endring i folks væremåte ovenfor henne da de oppdaget at hun var norsk og ikke dansk og at 

flere uttrykte positive tanker om hennes norskhet og beskrev folk fra Grønland og folk fra Norge 

som like, hvorpå de definerte danskene som noe annerledes. Dette fikk henne til å innse at til 

tross for at Grønland ikke lengre var en koloni så var det å endre holdninger til tidligere 

kolonister en langvarig prosess (Rybråten, 2013, s. 58). Danske Susanne Fomsgaard Madsen 

(2006,) som gjorde feltarbeid i byen Sisimiut skriver i sin masteroppgave hvordan hun som dansk 

feltarbeider ble assosiert med kolonitiden. Hun måtte forholde seg til grønlendernes fordommer 

om henne som dansk, men også sine egne fordommer ovenfor grønlendere som hun hadde tatt 

til seg da hun bodde i Grønland som barn (s. 27 og 31). 

 Alle de norske masterstudentene gjorde feltarbeid blant grønlendere og opplevde det som 

en styrke å ikke være dansk. Jeg derimot hadde fokus på danske tilflyttere, men erfarte også at 

min nasjonalitet var av betydning for dansker og grønlenderne jeg omgikk. Om akkurat 

nasjonaliteten norsk var viktig er jeg ikke så sikker på, men at jeg hverken var dansk eller 

grønlandsk opplevdes som særs relevant.  

 Jeg opplevde det aldri som negativt å være norsk eller at det var enkelte ting jeg ikke 

kunne gjøre grunnet min nasjonalitet. Jeg opplevde det heller som positivt i møte med både 

grønlendere og dansker at jeg kom fra Norge, fordi jeg hverken kunne forbindes med dansker 

eller grønlendere, samtidig hadde jeg noe til felles med begge to. Fellestrekk som gjerne ble 

trukket fram i samtaler med grønlendere var det kalde og råe klimaet og den spektakulære 

naturen. Og da jeg fortalte at jeg kom fra Nord-Norge hadde vi mye å snakke om, for jeg var 

også vant til høye fjell, mørketid, midnattssol og nordlys. I tillegg var det flere som hadde besøkt 
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steder i Nord-Troms og Finnmark på grunn av relasjoner til samisk kultur og tradisjon. En 

grønlandsk venn av meg hadde for eksempel spilt konsert på den internasjonale urfolksfestivalen 

Riddu Riđđu i Kåfjord i Nord-Troms. Mange grønlendere hadde relasjoner til Norge gjennom 

familieforhold, ferier, venner, at de selv hadde arbeidet i Norge eller hadde blitt kjent med norske 

arbeidere i Grønland. En grønlandsk mann jeg tilfeldig kom i snakk med på gaten spurte, som så 

mange andre, om jeg var dansk og lyste opp da jeg sa at jeg var norsk. Han fortalte at da han 

tidligere hadde vært fisker hadde han arbeidet på båt sammen med flere nordmenn. Deretter brøt 

han ut i en sang mens han veivet med armene fra side til side, etterpå fortalte han at det var en 

norsk sjømannsvise som han hadde lært av norske fiskere.  

 Fellestrekk med danskene jeg omgikk var blant annet at verken de eller jeg hørte til i 

Grønland, vi var tilflyttere. De hadde en gang kommet til Nuuk og opplevd byen som noe som 

var annerledes fra det de var vant med. Mange danske tilflyttere hadde på lik linje med 

grønlendere relasjoner til Norge gjennom familieforhold, venner eller arbeid. Flere hadde også 

bodd i Norge eller hadde planer om å flytte dit. I flere tilfeller snakket danske tilflyttere om 

grønlendernes væremåte som noe annet enn hvordan «de» (vi) er. Dette kunne for eksempel 

handle om lav arbeidsmoral eller stort alkoholinntak. Jeg opplevde at jeg ble inkludert i dette «vi», 

siden jeg også kom fra Skandinavia og der drev «vi» ikke med sånt.23 

 Signe Holst skriver at «Fra Erik Den Rødes landnåm i 982 og frem til skilsmissen fra 

Danmark i 1814, er historien om koloniseringen av Grønland også norsk historie» (1975, s. 12) 

og til tross for at det var en nordmann (men med tillatelse fra den danske kronen) som startet 

koloniseringen av Grønland opplevde jeg ikke at det eksisterte sosiale sanksjoner mot nordmenn 

eller Norge. På grunn av den lange, til tider anspente, felles historien mellom Danmark og 

Grønland vil en dansk tilflytter oppleve et opphold i Nuuk annerledes enn en person med 

hvilken som helst annen nasjonalitet. Selv om det kanskje ikke er så stor forskjell på nordmenn 

og dansker, og selv om jeg ved første øyekast ble antatt å være dansk, var jeg ikke det. Derfor kan 

jeg aldri selv, med de fordeler og ulemper det har, oppleve hvordan det er å være dansk i en 

grønlandsk kontekst. 

 Før jeg ankom Nuuk hadde jeg en ide om at jeg kunne klare meg med det norske språket 

i samtaler med mennesker jeg omgikk, siden norsk og dansk er såpass likt. Det skulle vise seg å 

være litt mer utfordrende enn som så. Enkelte ord og uttrykk har forskjellige betydninger på 

norsk og dansk, i tillegg er det enkelte ord som ikke eksiterer på det ene eller det andre språket. 

Det resulterte i at jeg la om noen ord for å gjøre meg forstått.  

 Nuuk er en by hvor det kun er et mindretall av befolkningen som ikke snakker dansk. 

                                                 
23 I kapittel fem skal jeg argumentere for at dette «vi» i motsetning til «de andre» ikke er så svart-hvitt som det blir 
framstilt her. 
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Man kan derfor uten de største problemer klare seg med dansk uten å tilegne seg det grønlandske 

språket. Jeg lærte meg dessverre ikke annet enn enkelte ord og høflighetsfraser på grønlandsk. 

Ved å ikke kunne grønlandsk mistet jeg noe av det spontane i situasjoner og samtaler med folk. 

Jeg var hele tiden litt på etterskudd siden samtaler på grønlandsk måtte bli oversatt til meg for at 

jeg skulle forstå. 

 Grønlandsk er et kontekstbasert språk og mange ord kan ha opptil flere betydninger. En 

grønlandsk venn av meg fortalte at dersom noen hadde en samtale på grønlandsk og man ikke 

har fått med seg hele historien fra begynnelsen av, kunne det være nokså forvirrende. På grunn av 

manglende grønlandsk språkbeherskelse mistet jeg mye av den språklige forståelsen i 

samhandling med grønlendere. I enkelte tilfeller ble engelsk tatt i bruk når dansk eller norsk ikke 

var tilstrekkelig. 

 

«Det er et lille samfund» – om ømfintlig tematikk, etikk og anonymisering 

Det var ikke før et stykke ut i feltarbeidet, jeg begynte å interessere meg for de ansatte i 

Selvstyret, at jeg forstod at den tematikken jeg arbeidet med og de spørsmålene jeg stilte kunne 

oppleves som ømfintlige og problematiske. Grunnen til at jeg interesserte meg for Selvstyret var 

fordi jeg fikk kjennskap til at det i Selvstyret var en stor andel tilkalt dansk arbeidskraft, og jeg 

undret meg over hvorfor det var slik. Embetsmenn i Selvstyret var svært opptatte av å bli 

anonymisert og var påpasselige med at utsagn ikke skulle kunne føres tilbake til dem. I samtaler 

med andre, som ikke arbeidet i Selvstyret, var holdningen en annen. Jeg kunne bruke deres navn 

og de stod for alt de hadde sagt. Det er ikke embetsmenns oppgave å uttrykke seg eller mene noe 

om politiske forhold derfor ble det særs viktig at utsagn som omhandlet politikk ikke skulle 

forbindes med dem. Det var ikke ensbetydende med at de ikke hadde meninger om saker og ting, 

men det kunne ha negative konsekvenser dersom det kom ut at de var uenige i den politikken 

som ble ført. Flere understrekte at departementet de arbeidet for ikke måtte avsløres og at de 

gjerne ville være kjønnsløse i den framtidige oppgaven min. Enkelte påpekte at det er et «lille 

samfund» og det er lett å finne ut hvem som har sagt hva.  

 Fra min side har dette krevd at jeg har arbeidet med datamaterialet mitt med ekstra 

forsiktighet. Med den aller største respekt for de jeg har tilbrakt tid sammen med, har jeg valgt å 

anonymisere alle ved å gi dem nye navn, noen har også skiftet kjønn for å gjøre dem mindre 

gjenkjennelige. Dette har jeg gjort fordi jeg ikke ønsker at denne masteroppgaven skal medføre at 

noen havner i uheldige situasjoner. Et viktig forskningsetisk spørsmål omhandler da 

sannferdigheten i mitt materiale. Vil jeg, ved å forandre eller unnlate å nevne arbeidssted, alder 

eller kjønn miste noe av sannferdigheten i min analyse? Jeg har gjort en overveining ved alle de 
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forandringene jeg har gjort og mener at viktige kontekstuelle faktorer, kompleksiteten og nyansene 

i mitt datamateriale ikke har forsvunnet som følge av disse endringene og anonymisering. 

 

Avslutning 

Konsekvensen av at jeg har hatt mulighet til å samle empiri fra mange hold, ved å engasjere meg i 

ulike aktiviteter og ved at jeg har kommet i kontakt med veldig mange forskjellige mennesker har 

vært at jeg ble sittende igjen med et veldig bredt datamateriale. Dette ga meg en forståelse av at 

danske tilflytteres møte med, opplevelse av og tilnærming til Nuuk var svært forskjellig, noe som 

gjorde at jeg anså begrepene, kontaktsone, dreamland og homeland som gode analytiske begreper 

fordi de åpner opp for å gi et komplekst bilde av danske tilflytteres liv i Nuuk, slik jeg gjennom 

mitt feltarbeid opplevde at det var.  

 Danske tilflytteres fortellinger blir her til gjennom min penn, basert på min 

tilstedeværelse, samhandling og samtaler med folk. Utvalget jeg har gjort er ikke representativt for 

alle danske tilflyttere i Nuuk, jeg forteller noens historier og forsøker å vise at det er forskjell på 

folk. 

 

 

 

Figur 7. Nuuk sett ovenfra 
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3. «Vi er her av historiske grunner» 

Da jeg spurte Preben hvorfor han hadde kommet til Grønland, svarte han liksom på vegne av alle 

danske tilflyttere, at det ikke var noen tilfeldighet at det er så mange dansker i landet: «vi er her av 

historiske grunner». Kontakten mellom Danmark og Grønland ble etablert i 1721 da den dansk-

norske presten Hans Egede satte sin fot på grønlandsk jord og koloniseringen var et faktum24. 

Motivet for koloniseringen var å misjonere blant befolkningen, men også å drive handel med 

grønlenderne og benytte seg av mulighetene innenfor fiskeri og hvalfangst (Afvikling av 

Grønlands kolonistatus 1945-54, 2007, s. 10). Grønland var i mange år et lukket land på grunn av 

en beskyttende politikk som ble ført fra starten av kolonitiden. Den Kongelige Grønlandske 

Handel (KGH) hadde handelsmonopol fra år 177425 og kun de med innreisetillatelse fikk lov til å 

reise til landet. 

 Danske tilflyttere har gjort forskjellig bruk av Grønland som sted, og begrunnelsen for 

deres tilstedeværelse i landet har også vært ulik. Misjoneringen ble sett på som en plikt, en 

nødvendighet, et kall. Mens KGH hadde som mål å tjene penger på Grønland gjennom handel 

og derfor var opptatt av å opprettholde monopolet. Knud Rasmussen og andre polarforskere 

hadde et annet formål, som var å «kartlegge områdene, samle inn gjenstander, gjøre 

vitenskapelige observasjoner samt samle inn eventyr og sagn» (Norsk Polarhistorie, i.d). Andre 

tilflyttere kom til Grønland fordi det var arbeid å få og penger å tjene. Danske tilflytteres 

motivasjon for et grønlandsopphold reflekterer Kramvigs skille mellom Grønland som dreamland 

og homeland. Grønland som dreamland blir svært synlig i det følgende fordi begrepet åpner opp og 

gir mulighet til å se de mange måtene Grønland kan være attraktivt sted for danske tilflyttere.  
 Det grønlandske samfunnets utvikling kan deles inn i tre viktige perioder, skriver Ib 

Goldbach og Thyge Winther-Jensen (1988), og uten at de eksplisitt poengterer det, er de tre 

periodene de trekker fram uløselig knyttet til forholdet mellom Danmark og Grønland. Den 

første perioden er den koloniale perioden som strakte seg fra 1721 til 1953 da kolonistatusen 

opphørte. Den andre perioden kaller de for industrialiseringsperioden som varte i årene mellom 

1953 til 1979 og den siste perioden er Hjemmestyreperioden som startet i 1979 (Goldbach & 

Winther-Jensen, 1988, s. 266).  

 Det å tenke historisk er, slik Clifford skriver, en måte å lokalisere seg selv i tid og sted 

(1997, s. 11). I dette kapitlet skal jeg kort skissere noen av de politiske prosessene som har hatt 

                                                 
24

 Historiker og professor Thorkild Kjærgaard ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik har vært ute i mediene og 

hevdet at koloniseringen er et historisk falsum og at Grønland aldri har vært en koloni. Jeg skal ikke diskutere dette 
her, da dette er utenfor oppgavens rammer (se for eksempel: Kjærgaard, 2015) 
25

 Dette årstallet varierer i ulike kilder mellom 1774 og 1776. 
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avgjørende betydning for relasjonen mellom Danmark og Grønland og som gir et innblikk i 

aspekter som preger en kolonial ettertid. 

 Jeg skal ta for meg de siste to periodene som Goldbach og Winther-Jensen skisserer opp, 

helt spesifikt tidsrommet mellom andre verdenskrig og fram til innføringen av Selvstyret i 2009. 

Grunnen til at jeg har valgt å ta for meg denne korte perioden av den ellers lange kolonihistorien, 

er fordi det er disse årene som sies å være mest skjellsettende for Grønlands utvikling og som har 

gjort den danske tilstedeværelse i landet, og spesielt i Nuuk, svært synlig. Jeg skal i all hovedsak ha 

fokus på den danske innflytelsen i de politiske prosessene og vise hva det er som har trukket 

danske tilflyttere til landet samt hvilke konsekvenser den danske tilstedeværelsen har fått. Det er 

viktig fordi danskenes historiske tilstedeværelse har betydning for hvorfor danske tilflyttere 

kommer til landet i dag samtidig som de legger noen føringer på interaksjonen mellom folk og 

deres opplevelse av stedet Grønland som dreamland eller homeland.  

 

Dansk politisk tilstedeværelse 

Grønlands status som lukket land endret seg under andre verdenskrig da kontakten mellom 

Danmark og Grønland ble brutt på grunn av den tyske okkupasjonen av Danmark. USA overtok 

forsyningen til landet i krigsårene (Olsen, 2005, s. 15-19). Det rokket ved landets isolasjon og 

førte til store omveltninger i samfunnet som gjorde at «grønlendærne begyndte at opdage, at der 

også var «en anden og større verden derude» » (Olsen, 2005, s. 17). Etter andre verdenskrig ble 

båndene mellom Danmark og Grønland gjenopptatt og et nytt forhold mellom de to landene var 

nå nødt til å etableres. Dette var ikke bare grunnet de irreversible forandringene som hadde 

funnet sted i Grønland under krigen (Olsen, 2005, s. 22), men like mye fordi verdenssamfunnet 

hadde rettet blikket mot de gamle koloniherrene med et krav om endring og avkolonisering 

(Dybbroe, 1989, s. 153). 

 Gjennom en grunnlovsendring i 1953 ble Grønlands kolonistatus opphevet og landet ble 

gjort til et dansk amt. Jens Dahl hevder at kolonitiden ble «formelt afsluttet i 1953, men 

kolonialismen blev reelt intensiveret i 50erne og 60erne» (1986, s. 9), hvor det ble lagt planer for 

en ny politikk som skulle gjøre Grønland til et moderne samfunn, på lik linje med Danmark. 

Robert Petersen påpeker, i tråd med Dahl, at det i virkeligheten ikke skjedde noen endringer i 

Grønland etter 1953. Danmark fortsatte å styre med de samme embetsmennene og den samme 

administreringsformen som tidligere (1995 s. 120). 

 Politikken som ble ført på femti- og sekstitallet bestemte at skolevesenet og sykehusene 

skulle forbedres og reorganiseres, infrastrukturen i landet skulle utbygges, og det skulle skje en 

utvikling og satsning innenfor fiskeri-industrien (Olsen, 2005, s. 33). I tillegg skulle landets 
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ressurser utnyttes på en effektiv måte, flere arbeidsplasser skulle etableres, det skulle skytes fart i 

boligbyggingen, og befolkningen skulle konsentreres i byene (Olsen, 2005, s. 130-131). På grunn 

av forbedret helsetilstand blant befolkningen økte befolkningstallet betraktelig. I 1945 var 

befolkningstallet i Grønland på 20 800 og i 1970 hadde tallet økt til 46 000 (Olsen, 2005, s. 58). 

Befolkningskonsentrasjonen og den enorme befolkningsveksten gjorde at boligbyggingen måtte 

skje i et hurtig tempo. Noe som igjen førte til et stort behov for spesialisert arbeidskraft og 

danske arbeidere ble utsendt til Grønland, hvilket i sin tur medførte en stor økning i antall danske 

arbeidere i landet.  

 På slutten av femtitallet utgjorde danskene cirka 20 prosent av befolkningen, hvor de 

tidligere hadde utgjort omlag fire prosent (Thomsen, 1998, s. 41). Mange dansker kom til 

Grønland som sesongarbeidere, gjerne innenfor byggeindustrien. De kom ofte til landet uten 

familie og hadde et eneste mål som var å tjene penger for så raskt å kunne returnere til familiene 

sine i Danmark igjen. Dette gjorde at de ikke hadde tid til å bli kjent med og omgås 

lokalbefolkningen. Det oppstod dermed en oppfattelse blant grønlenderne om at danskene 

arbeidet hurtig og effektivt og kun var fokusert på penger og arbeid, mens grønlenderne hadde 

større fokus på å pleie sosiale bånd med familie og venner (Olsen, 2005, s. 60 og Thisted, 2002, s. 

103).  

 Utviklingen i landet og forholdet mellom danskene og grønlenderne førte en slags 

dobbelthet med seg i følge historiker Hanne Thomsen (1998), hun skriver at med 

moderniseringen ble det en større kulturell ensartethet mellom danskene og grønlenderne «i den 

forstand at de aldrig før i historien har levet så ens, men grønlænderne har heller aldrig før oplevet 

og markeret sig som så forskellig fra danskerne, som de gjorde nu» (s. 40). Tidligere, skriver 

Thomsen, hadde det vært så klare forskjeller mellom danskene og grønlendere at det ikke hadde 

vært nødvendig å påpeke disse forskjellene, da eksempelvis grønlenderne var fangere26, et erverv 

som danskene ikke beskjeftiget seg med og derfor ikke identifiserte seg med (1998, s. 40). 

 

Danisering 

Det stadig økende behovet for utdannet arbeidskraft satte press på utviklingen av skoleområdet, 

som i likhet med så mye annet på femti- og seksti-tallet fikk en hurtig utvikling. Skolen ble 

separert fra kirken og mange danske lærere var engasjert i å endre det grønlandske skolesystemet 

til et dansk skolesystem (Petersen, 1995, s. 121). En konsekvens av dette var at språk ble en stor 

utfordring. For, hvilket språk skulle undervisningen holdes på? (Olsen, 2005, s. 73). Dersom 

undervisningen ble holdt på dansk ville dette gi muligheter til videreutdannelse i Danmark, men 

                                                 
26 En fanger er en som driver med jakt til havs, for eksempel hvalfangst 
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det ville gå på bekostning av morsmålsopplæringen. Det ble forsøkt ulike løsninger på denne 

utfordringen, som har ført til at enkelte grønlendere, men også dansker, kun behersker dansk eller 

grønlandsk, mens noen er tospråklige (Olsen, 2005, s. 73-75). Rent språklig sett, skriver 

Tupaarnaq Rosing Olsen, «var ambitionerne i 1950'erne først og fremst, at grønlænderne skulle 

være dobbeltsprogede, og at det danske sprog skulle give adgang til uddannelse og velfærd» 

(2005. s. 75). Språkpolitikken fra femtitallet har fått store konsekvenser for Grønlands befolkning 

i dag.27 

 Politikken som ble ført i disse årene fikk betegnelsen «danisering», og «var et forsøg på at 

assimilere grønlænderne med danskerne» skriver Thomsen (1998, s. 41). Daniseringen var ikke et 

vellykket prosjekt, på grunn av de store forskjeller på danskene og grønlenderne både økonomisk 

og sosialt (Thomsen, 1998, s. 41). «Fødestedskriteriet» gjorde at danskene fikk høyere lønninger 

enn sine grønlandske kollegaer som utførte nøyaktig det samme arbeidet. En slik ordning hadde 

vært vanlig fra statens side, helt siden starten av kolonitiden. Tanken bak dette var for det første, 

at det ikke skulle bli store økonomiske forskjeller mellom grønlendere som var ansatt i staten og 

de som drev med annen form for erverv, som eksempelvis fangst eller fiskeri. Den andre grunnen 

var at danske statsansatte i Grønland ikke måtte bli forskjellsbehandlet fra sine danske kollegaer 

som var ansatt i Danmark (Olsen, 2005, s. 70-71). Ofte fikk de også høyere lønninger enn de ville 

fått i Danmark (Thomsen, 1998, s. 41). Fødestedskriteriet var svært omdiskutert og 

forskjellsbehandlingen skapte stor misnøye blant den grønlandske befolkningen. Allikevel ble 

ikke fødestedskriteriet avviklet før i 1991. 

 Det eksiterte også andre privilegier for danskene som kom til Grønland, som eksempelvis 

garantert tilbud om bolig. Petersen skriver at privilegiene sannsynligvis gjorde noen danske 

tilflyttere utilpass og ga dem et behov for å rettferdiggjøre at de var i landet ved å påpeke at de 

ekstra tilbudene de fikk var ment som en kompensasjon. Det hyppigst brukte eksemplet på dette, 

skriver Petersen, var at de skulle få kompensasjon fordi de ikke hadde mulighet til å besøke Det 

Kongelige Teateret i København (1995, s. 121). Petersen skriver at i kolonitiden, før Grønland 

ble et dansk amt, ble danskenes privilegier rettferdiggjort ved å påpeke at danskene kom til landet 

for å hjelpe grønlenderne, dette var bygget på en gammel idé om at danske embetsmenn utføre 

oppgaver som grønlenderne ikke klarte selv. Slik argumentasjon ble imidlertid ikke bruk av 

embetsmennene som kom til Grønland etter andre verdenskrig fordi Grønland ikke lenger 

offisielt var en koloni, men Petersen påpeker at idéen om å hjelpe grønlendere aldri helt har 

forsvunnet (1995, s. 121). 

 Dahl betegner den politiske prosessen som fant sted for en «afkolonisering fra toppen» 

                                                 
27

 Dette skal jeg komme tilbake til i senere kapitler. 
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fordi avkoloniseringen var et initiativ som kom fra Danmark og ikke fra grønlenderne selv, hvor 

byråkratisering stod i høysetet og representanter for den danske stat ble plassert i de høye og 

viktige stillingene (1986, s. 43). Petersen skriver at moderniseringen var planlagt fra København, 

betalt av den danske stat og realisert av dansk importert arbeidskraft og at Grønland i større grad 

enn tidligere ble styrt politisk, økonomisk, intellektuelt og fysisk av et annet folk og at landet var 

mer økonomisk avhengig av Danmark enn noen gang (1995, s. 121). 

 

Det danske småborgerskap 

Danske tilflyttere hadde siden kolonitidens begynnelse vært den dominerende samfunnsgruppen i 

Grønland. Da antallet dansker i landet økte, etter andre verdenskrig, førte dette til at 

sammensetningen av danskene ble mer heterogen enn den tidligere hadde vært. Selv om danske 

tilflyttere var en blandet sammensetning ble de oppfattet av grønlenderne og av seg selv som et 

slags fellesskap som utgjorde én sosial gruppe og som var i landet av samme grunn, de skulle 

arbeide (Dahl, 1986, s. 29 & 32). Dahl kaller denne gruppen for «det danske småborgerskap» 

(1986, s. 30). Det danske småborgerskap bestod av personer innenfor ulike yrker og 

arbeidsområder. Noen arbeidet innenfor statsapparatet som handelssjefer, distriktsingeniører og 

byggeledere, andre arbeidet innenfor serviceområdet og i det Dahl betegner som ideologiske 

yrker: som lærere, leger og prester. Mens noen var småhandlere og håndverkere, som ofte var 

grønlandsk gift og hadde ingen politisk innflytelse (Dahl, 1986, s. 29-30). I tillegg var det de 

ledende danske byråkratene som arbeidet innenfor sentraladministrasjonen og ute i kommunene, 

disse hadde en stor politisk innflytelse. Denne sistnevnte gruppen er historisk svært viktig, skriver 

Dahl, fordi den vokste og ble til en stor gruppe (1986, s. 30). Småborgerskapet var den ledende 

og dominerende gruppen fram til den grønlandske elite overtok det politiske initiativet på 1970-

tallet.  

 

En grønlandsvennlig politikk 

De samfunnsendringene som hadde funnet sted på femti og sekstitallet resulterte i flere og flere 

politiske konfrontasjoner på syttitallet, både innad i det grønlandske samfunnet og mellom 

Danmark og Grønland. En rekke velutdannede grønlendere gikk i bresjen for å fronte det 

grønlandske; de ønsket en grønlandisering av samfunnet. Det ble fra og med 70-tallet ført en 

grønlandsvennlig politikk som var i opposisjon til den politikken som hadde blitt ført av den 

danske stat i tiårene etter krigen (Dahl, 1986, s. 50). Rent politisk ble folkeavstemmingen til 

medlemskap i EF i 1972 sett på som et vendepunkt for Grønland. Fra Grønland kom det et 
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rungende nei da man ønsket seg bort fra fjernstyring. Siden Grønland var knyttet til 

riksfellesskapet måtte landet, til tross for sitt nei, innlemmes i EF sammen med Danmark som 

hadde stemt ja. Dette skapte store debatter og det var et gryende ønske om at Grønlands status i 

riksfellesskapet måtte endres. Nei-et til et EF28, skriver Olsen «var et ja til den nye politik, og det 

første skridt mod hjemmestyre kunne nu tages» (Olsen, 2005, s. 193). 

  I 1979 ble Hjemmestyret innført, noe som innebar at Grønland fikk regionalt selvstyre. 

Og i 2009 fikk landet enda større selvbestemmelse med innføringen av Selvstyret. Selvstyret ble 

den lovgivende og utøvende makt i tillegg til å stå for finansieringen av de politiske områder som 

Selvstyret etter eget valg, valgte29 å overta fra den danske stat (Statsministeriet)30. Med innføringen 

av først Hjemmestyret og så Selvstyret begynte Grønland å «hjemta» ulike politiske områder. Et 

slikt begrep antyder at Grønland hentet hjem, eller tok tilbake, politiske områder som de mente 

tilhørte Grønland og ikke Danmark. Det er grønlendere som i dag besitter de politiske stillingene. 

 Hans Enoksen som var landsstyreformann da Selvstyret ble innført, uttrykte et ønske om 

fullstendig selvstendighet i 2021, for å markere 300 års jubileet for Danmarks kolonisering av 

Grønland (Nuttall, 2008, s. 65). Mens Alleqa Hammond som var formann for Naalakkersuisut da 

jeg gjorde feltarbeid uttalte: «Mit personlige mål er, at den nuværende regering vil tage de 

nødvendige skridt, der vil sætte Grønland istand til at opnå selvstændighed en dag inden min 

levetid» (Breum, 2014, s. 13). 

 Grønland har fortsatt en sterk politisk tilknytning til Danmark ettersom landet er 

underlagt den danske grunnloven og er tilknyttet riksfellesskapet sammen med Danmark og 

Færøyene. I tillegg mottar Grønland et blokktilskudd fra den danske stat på omlag 3.5 milliarder 

kroner årlig31. I følge selvstyreloven kan Grønland selv bestemme om og når de ønsker 

fullstendig løsrivelse fra Danmark, noe som medfører at blokktilskuddet frafaller.  

 

Avslutning 

Jeg har her vist hvordan Grønland og Danmark står i forbindelse med hverandre og at det er, 

som Preben uttalte, historiske grunner til at det er dansker i landet i dag. Flere dansker har blitt 

lokket med privilegier og høye lønninger, noe som har ført til at mange har valgt å reise til landet i 

                                                 
28

 I 1982 ble det holdt en ny folkeavstemning i Grønland om EF-medlemskapet, hvor det denne i likhet med 

avstemningen i 1972 ble stemt nei. Grønland meldte seg ut av EF i 1986, men er likevel knyttet til EU hvor landet er 
definert som «oversjøisk territorium». Dette gir delvis adgang til det indre markedet, men er unndratt fra mange av 
politikkområdene til EU (Berg, 2014). 
29 Selvstyre kan fortsatt velge å overta politiske områder fra Danmark. 
30

 Men med hensyn til rigsfellesskapet og særlige bestemmelser i den danske grunnlov, er det i følge Statsministeriets 

hjemmesider, enkelte områder som ikke kan overtas av Selvstyret dette er: statsforvaltningen, statsborgerskapet, 
høyesterett, utenriks- forsvar- og sikkerhetspolitikk samt valuta- og pengepolitikken (Statsministeriet, 2015).  
31

 I Selvstyreloven (2009, §5) står det at «tilskuddet reguleres årlig i overenstemmelse med stigningen i det generelle 

pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år» 
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en midlertidig periode for å tjene store penger, og Grønland har på den måten, for mange, blitt et 

dreamland.  

 Helt siden starten av kolonitiden har relasjonen mellom Grønland og Danmark, og 

mellom danske tilflyttere og grønlendere båret preg av en asymmetrisk maktrelasjon, som ifølge 

Pratt (1991) er typisk i koloniale kontaktsoner. Danske tilflyttere har sittet med makten og vært 

beslutningstagere. Måten Grønland har blitt styrt på viser hvordan Danmark historisk har sett på 

Grønland som sted; først som et sted for misjonering, ressursutnyttelse, handel og eventyr – et 

dreamland, og så hvordan synet endret seg etter andre verdenskrig og landet ble gjort til et dansk 

amt. Ved at Grønland ble en integrert del av det danske riket måtte landet ha de samme tilbudene 

og ordningene som det var i Danmark. Grønland ble da et sted som måtte hjelpes, moderniseres 

og daniseres. Kanskje var det et forsøk på å gjøre Grønland til et slags homeland. En reaksjon på 

denne utviklingen kom fra grønlendere som mente at landet burde styres av grønlenderne selv, de 

som hadde Kalaallit Nunaat som sitt homeland og krevde dermed at politiske områder ble 

«hjemtatt». Grønland og Danmark har altså hatt ulike forståelser av hva Grønland er for slags 

sted. Videre skal jeg ikke ha fokus på kontakten mellom Danmark og Grønland som sådan, men 

på møter mellom danske tilflyttere og grønlendere og andre fastboende i en kolonial ettertid og 

vise deres ulike forståelse og opplevelse av Nuuk. 

 

 

 

Figur 8. Statue av Hans Egede med nye boligblokker i bakgrunnen 
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4. «Tal dansk, du er i Nuuk» 

Den politikken som ble ført i Grønland siden starten av kolonitiden, og spesielt etter andre 

verdenskrig, har gjort det uunngåelig å legge merke til den danske tilstedeværelsen i Nuuk. Dette i 

form av dansk arkitektur, danske matvarer, et politisk system som er en kopi av det danske, samt 

danske tilflyttere og det danske språk. «Tal dansk, du er i Nuuk», pleide grønlandske Malik og 

kompisene hans å si spøkefullt hvis noen snakket grønlandsk til hverandre. Selv om dette ble sagt 

på en humoristisk og ertende måte var det likevel en sannhet i utsagnet. Språkpolitikken som ble 

ført på femti- og sekstitallet har hatt avgjørende betydning for det grønlandske folks 

språkbeherskelse i dag. I tillegg har den store mengden danske tilflyttere gjort at det danske 

språket har blitt svært tilgjengelig på ulike arbeidsplasser, men også i byen generelt. Preben kalte 

derfor Nuuk for en dansk provinsby og syntes det var lett å komme til byen fordi det var så mye 

som minnet ham om Danmark.  

 Lena Lauridsen, som selv er dansk, ville «gøre det lettere at flytte til og arbejde i 

Grønland». (Inussuk, i.d) og har derfor skrevet boken «Inussuk: Pejling mod Grønland», som 

kom ut i år (2015). Boken skal gi et «et indblik i, hvad det vil sige at leve, bo og arbejde i nutidens 

Grønland» og er ment som en introduksjon og et redskap for dansker som vurderer å flytte til 

landet (Lauridsen, 2015, s. 14). Utgivelsen av en slik bok sier minst to ting: at det blir ansett å 

være behov for å gi dansker en introduksjon til Grønland før de ankommer, og ved at boken er 

skrevet på dansk, retter den seg mot et dansk publikum som dermed viser at det stadig kommer 

danske tilflyttere til landet i dag. Det er umulig å si nøyaktig hvor mange danske tilflyttere det er i 

Nuuk siden både grønlendere, dansker og færinger har dansk statsborgerskap. Men gjennom et 

grovt regnestykke viser Lauridsen at det nærmeste vi kommer et svar på dette er at det bor 5035 

personer i hele Grønland som trolig er dansker eller færinger (2015, s. 98). Dette tilsvarer ni 

prosent av befolkningen, noe som vil si at antallet danske tilflyttere i Grønland har halvert siden 

syttitallet (Lauridsen, 2015, s. 98). 

 Der jeg i forrige kapittel fokuserte på historiske og politiske prosesser i Grønland generelt 

skal jeg i dette kapitlet fortelle historier om folk jeg møtte under mitt opphold i Nuuk. Jeg skal 

belyse hva det er som motiverer dansker til et grønlandsopphold og vise at bilde av Grønland 

som et dreamland fortsatt eksisterer blant danske tilflyttere og hvor arbeid og karriere gjør Nuuk til 

et attraktivt sted. Videre skal jeg vise hvordan det danske språks tilgjengelighet gjør det mulig for 

danske tilflyttere å flytte til og arbeide i byen uten å tilegne seg grønlandsk. 
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Motivasjon for et grønlandsopphold 

Selv om antallet danske tilflyttere har minsket, er det fortsatt mange som kommer til landet, og 

som jeg har vist har de historisk sett hatt ulike motiver for et grønlandsopphold. Noel Salazar 

hevder at motivasjonen folk har for å reise til steder som turister eller å migrere til andre land 

henger sammen med historiske forestillinger, bilder, kunnskap eller rykter om det spesifikke 

stedet og livet som utspiller seg der (2011, s. 577 & 587). Videre skriver han at folk sjelden reiser 

til et helt ukjent land, men i stedet velger destinasjoner som man kjenner til gjennom bilder som 

eksisterer om det bestemte stedet (Salazar, 2011, s. 577). Dette ser ut til å være tilfellet for danske 

tilflyttere.  

 Som tidligere nevnt er Grønland for de fleste dansker knyttet til Knud Rasmussen, og 

mange har lært landet å kjenne gjennom hans polarekspedisjoner, og gjennom å lese de 

innsamlede grønlandske myter og sagn. I tillegg er den historiske og politiske relasjonen mellom 

Danmark og Grønland noe som dansker kjenner til, og selv om ikke alle har like god kjennskap 

til dette forholdet, er Grønland et sted som ikke er helt fremmed. 

 Det er også mange danske tilflyttere som har kjennskap til Grønland gjennom 

familiemedlemmers opphold i landet. Danske Anne, som sitatet innledningsvis i oppgaven er 

hentet fra, vokste opp med historier om Grønland. Hun følte en relasjon til stedet gjennom 

historiene og hadde lyst til å reise til Grønland for å erfare hvordan livet kunne utspille seg der. 

Hun ønsket å arbeide i landet slik flere familiemedlemmer hadde gjort før henne, samt få oppleve 

det arktiske landskapet som hun hadde hørt så mye om. Dette var en av begrunnelsene som gikk 

igjen i fortellinger om hvorfor valget hadde falt på Grønland og ikke andre steder. Lignende funn 

har sosiolog Kari Moxnes (2008) gjort i Longyearbyen. Hun skiver at de fleste av dem som bodde 

på øya var drevet dit av eventyrlyst og at de gjerne var oppvokst med bøker om Nansen, 

Amundsen og Johansen, samt spennende historier fra slektninger som hadde bodd på Svalbard 

(s. 76). 

 Tróndheim nevner ikke kjennskap til stedet som begrunnelse for et grønlandsopphold, 

men skriver at det ser ut til å være fire hovedgrunner til å flytte til Grønland for dansker: 

familiære årsaker, økonomiske grunner, karrieremessige grunner eller eventyrlyst (2002a, s. 195). 

Alle disse årsakene er knyttet til forestillinger om det andre stedet og muligheten til et annet type 

liv enn det de hadde fra før (Salazar, 2011, s. 577).  

 I samtaler jeg hadde med danske tilflyttere ble arbeid og karriere, familieliv32 og eventyr 

nevnt som motivasjon i valget om å flytte til Nuuk, men ingen uttalte at de kom til landet av 

økonomiske grunner. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med at slike grunner ikke finnes. 

                                                 
32 Familieliv som begrunnelse for et grønlandsopphold skal jeg utdype i kapittel 6. 
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Fødestedskriteriet ble som nevnt avviklet i 1991, så slike lønnsprivilegier for å lokke arbeidskraft 

til landet eksisterer, meg bekjent, ikke på samme måte lengre. Men tilbud om bolig, som jeg viste 

med Marias flyttehistorie innledningsvis, finnes fortsatt og gir på den måten privilegier til 

arbeidssøkende på enkelte arbeidsplasser. 

  Danske Clara som arbeidet som sykepleier på Sana fortalte at det var eventyrlysten som 

hadde lokket henne til Nuuk, og for at drømmen skulle kunne realiseres, var tilbud om arbeid en 

nødvendighet, siden det å reise til, samt å bo i landet er svært kostbart. Hun tjente mindre i Nuuk 

enn det hun ville gjort i en tilsvarende jobb i Danmark, så hun kom ikke til Nuuk av økonomiske 

grunner. Det var ingen danske tilflyttere, som jeg kjenner til, som ikke hadde arbeid og som bare 

drev dank. Da hadde det vært umulig for dem å komme til landet i utgangspunktet. De aller 

færreste kom til Nuuk uten å ha et arbeid som ventet dem. De få som var arbeidsledige da de 

kom, kom gjerne flyttende til byen sammen med en partner som hadde fått seg arbeid, og etter 

noe arbeidssøking fikk de seg jobb de også. Dette viser at danske tilflyttere gjerne kommer til 

landet på bakgrunn av at de kan noe. Deres faglige kvalifikasjoner som det ikke er tilgang på 

lokalt er svært ettertraktet (Tróndheim, 2002b, s. 186). Danske tilflyttere som jeg ble kjent med 

arbeidet stort sett i Selvstyret, i kommunen eller på sykehuset, slik Clara gjorde. Andre arbeidet i 

store bedrifter som Air Greenland, Tele-Post33 eller KNR. Fastboende danske tilflyttere som 

hadde bodd i landet i en årrekke var gjerne fiskere, håndverkere eller selvstendig næringsdrivende. 

 

Attraktiv og uattraktiv arbeidskraft  

«Som dansker i Grønland skulle og skal ens tilstedeværelse forklares idet man ikke hører naturligt 

til» (Sørensen i Tróndheim 2002a, s.191). Andreas hadde bodd omlag tretti år i ulike byer i 

Grønland og var gift med en grønlandsk dame. Han fortalte at når han en sjelden gang opplevde 

å bli møtt av grønlendere som sa at han ikke var velkommen i landet, viftet han med 

ansettelsespapirene der det stod skrevet at han var blitt tilkalt til landet av det grønlandske folk på 

bakgrunn av sitt yrke. Begrepet «tilkalt» blir ofte brukt om dansker som kommer til Grønland for 

å arbeide. Begrepet har avløst begrepet «utsendt» som tidligere ble brukt om danske arbeidere. 

Grunnen til denne endringen i begrepsbruken er fordi det før var Grønlandsminiseriet34 i 

Danmark som var ansvarlig for å ansette og sende arbeidskraft til Grønland, mens etter 

innføringen av Hjemmestyret var dette anliggende Hjemmestyrets (Tróndheim, 2002b, s. 257). 

Arbeidskraft ble dermed noe Grønland selv kunne tilkalle ved behov. 

                                                 
33

 Tele-Post yter tjenester innen telekommunikasjon, IT og postvirksomhet. 
34

 Grønlandsministeriet var et selvstendig ministerium i Danmark som tok seg av saker som angikk Grønland i årene 

mellom1955-87. Ministeriet er lagt ned og de resterende saker har blitt overflyttet til Statsministeriet 
(Grønlandsministeriet, 2009).  
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Petersen skriver at danske arbeidere, kort etter at de har ankommet Grønland, begynner å snakke 

om hva som er bra for landet, og at de typisk vil si at de ikke er der for å hjelpe grønlenderne, 

men at de er der for å hjelpe Grønland (1995, s. 124). Jeg hørte aldri ordet «hjelp» bli uttrykt 

eksplisitt som en grunn til å flytte til Nuuk. Ordet i seg selv gir assosiasjoner til en kolonial 

tankegang, noe danske tilflyttere ikke ønsket å forbindes med og som de for første gang opplever 

å bli assosiert med i Nuuk og i møte med grønlendere35. Det negative bildet som fortsatt 

eksisterer om intensjonen danske tilflyttere antas å ha med et opphold i landet, at de kun kommer 

for penger og arbeid, gjorde at mange dansker følte et behov for å legitimere sin tilstedeværelse, 

som eksempelet med Andreas ovenfor viser. Det var også flere, særlige unge akademikere, som 

presiserte at de kunne tilby arbeidskraft som ikke fantes i landet og at det dermed var bruk for 

dem.  

 Danske Søren uttrykte at da han og hans familie kom til Grønland var det ikke ment som 

et hjelpeprosjekt, da kunne de heller ha flyttet til Malawi. Han la til at han anså det som 

meningsløst å flytte til Grønland for å jobbe i en butikk, han hadde takket ja til jobben i Selvstyret 

fordi den virket meningsfull og fordi det var en jobb som gagnet samfunnet. Den høye stillingen 

han hadde fått i Selvstyret var en stilling han på daværende tidspunkt ikke var kvalifisert til å få i 

Danmark. Derfor anså han stillingen som ekstra spennende fordi han fikk mulighet til å være 

med på å utvikle nye systemer og å ta avgjørelser.  

 Flere unge danske akademikere, som typisk var ansatt som embetsmenn i Selvstyret, 

hadde lignende historier. Mange var nyutdannede jurister eller statsvitere og var lite attraktive på 

arbeidsmarkedet i Danmark på grunn av manglende arbeidserfaring. De fikk seg ikke jobb. 

Danske Ellen fortalte at hun lenge hadde tenkt på å flytte til Grønland, men at en av betingelsene 

for å faktisk flytte var at hun fikk seg en spennende jobb. Hun var utdannet jurist og fikk seg ikke 

arbeid i Danmark. Derfor hadde hun søkt på en stilling i Selvstyret som var relevant for den 

utdannelsen hun hadde tatt. Ved universitetet i Grønland tilbys ikke utdannelse innenfor juss og 

derfor blir mennesker med disse kvalifikasjonene ofte hentet inn fra Danmark. Dette lar seg gjøre 

fordi jussen stort sett er den samme i Grønland som i Danmark. 

 Ellen og andre akademikere fikk erfare at de stillingene de besatte i Selvstyret innebar 

enormt mye ansvar som en nyutdannet ikke ville fått i Danmark. I likhet med Søren, opplevde 

Ellen arbeidet som spennende nettopp fordi hun fikk muligheten til å være med på å utvikle, 

påvirke og endre. Dessuten trakk hun fram at hun syntes det var moro å komme så tett på makta 

som hun gjorde i en stilling som embetsmann i Selvstyret. 

 Til tross for at danske tilflyttere fikk arbeidserfaring, større ansvar og påvirkningskraft 

                                                 
35 Dette skal jeg diskutere i kapittel fem. 
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enn det de ville fått i Danmark, ble det sagt at man ikke måtte bli for lenge i Grønland. Da var 

man ikke lenger attraktiv på det danske arbeidsmarkedet. Grunnen til dette fortalte Anne var 

fordi «det faglige niveau er lavere i Grønland». Anne utdypet ikke hva hun mente med «det faglige 

niveau», men jeg tror det henger sammen med en oppfattelse som jeg flere ganger hørte bli 

uttrykt, både fra dansker og grønlendere: at i Grønland er man generalister; man kan mye om litt 

av hvert, og dette til forskjell fra Danmark som etterspør spesialister. Jeg vet ikke om dette 

stemmer overens med etterspørselen etter arbeidskraft i Danmark, men mange danske tilflyttere 

forholdt seg til dette utsagnet ved å flytte tilbake til Danmark etter noen år. 

 «Hvis man bliver for længe i landet, bliver det vanskeligt at holde trit med det høje niveau 

i Danmark, og derfor burde man bare blive boende i landet fra to til fire år», fortsatte Anne. Det 

blir dermed en balansegang for danske tilflyttere, kanskje særlig for nyutdannede akademikere. De 

er som nyutdannet ikke attraktiv arbeidskraft i Danmark og de kan risikere å fortsatt være 

uattraktive dersom de arbeider for lenge i Grønland. 

 Danske arbeideres typiske midlertidighet i landet er ikke bare en utfordring for danske 

tilflyttere, men blir ofte karakterisert som et stort problem for Grønland. Jeg undret meg over 

hvorfor det fikk et så stort problemfokus, for utenlandsk arbeidskraft er ikke ukjent i noen land i 

dag. Men, jeg tror det henger sammen med at det er et «lille samfund» og at det derfor berører 

folk i større grad enn andre steder. For som Tróndheim påpeker har den stadige utskiftningen av 

arbeidere hatt store samfunnsmessige konsekvenser, både økonomisk, ervervsmessig og sosialt 

(2002a, s. 193). Noe som blir svært synlig i en by med så få innbyggere.  

  Trine, en grønlandsk dame som arbeidet i et av departementene fortalte meg at hun 

syntes det var synd for Grønland at det var så stor gjennomtrekk av arbeidere fordi opparbeidet 

kunnskap og kompetanse forsvant ut av landet etter kort tid. På mange arbeidsplasser må det 

stadig ansettes nye, som i likhet med forgjengeren skal bli kjent med arbeidsplassen og læres opp. 

Det blir brukt mye tid og krefter på å ta i mot nye kollegaer, som for mange oppleves som 

meningsløst og bortkastet da de samme stillingene snart vil bli besatt av andre danske tilflyttere. 

Økonomisk har landet store utgifter ved å blant annet tilby tjenestebolig og betalt flytting. Et 

tilbud som Trine mente burde fjernes. Hun var klar over at det ville bli vanskelig å få tak i 

kvalifisert arbeidskraft hvis slike tilbud ble avskaffet. Maria og Clara, for eksempel, ville ikke hatt 

mulighet til å takke ja til arbeidet i Nuuk, hadde det ikke vært for disse tilbudene. Men Trine 

mente at i stedet for å tilkalle dansk arbeidskraft burde fokuset heller ligge på å utdanne 

kvalifiserte grønlendere og andre fastboende i Nuuk. Hun trodde at et slikt tiltak ville føre til en 

mer stabil arbeidskraft, noe som på sikt ville gagne samfunnet. 

 Clara, som skulle arbeide på sykehuset i seks måneder var frustrert over at hennes 
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grønlandske kollegaer plutselig ikke dukket opp på jobb. Grunnen til dette, ble det sagt, var at 

grønlendere valgte å dra på jakt i stedet for på jobb hvis været var fint, eller at det hadde vært 

lønningsdag dagen i forveien og at de derfor var for bakfulle til å stille på arbeid. Om dette er 

sant, vet jeg ikke, men en slik forklaring fikk jeg av Clara. At grønlendere tok seg fridager 

medførte at det ble mer arbeid på henne og de som hadde kommet på jobb den dagen. Clara anså 

seg selv som en stabil arbeidstaker, hun kom til tiden og meldte i fra i god tid om hun var blitt 

syk. Tróndheim skriver at dansker ofte ser på seg selv som nettopp en stabil arbeidskraft mens de 

er i landet, men hun konstaterer at de på samme tid er en meget ustabil arbeidskraft fordi de ofte 

er i landet i kun få år (2002a, s. 193).  Clara hadde ingen forpliktelser eller ansvar overfor 

arbeidsplassen utover de seks månedene hun skulle være i byen. Hun fortalte meg at hun kjente 

veldig på det faktum at hun var en danske som bare kom til landet for en kort periode. Men hun 

kunne ikke gå rundt med dårlig samvittighet av den grunn, eller velge å bli lengre i landet for å 

avkrefte dette bildet. 

 Trine og Clara hadde ulik oppfattelse av det arbeidet de utførte. Dette, tror jeg, henger 

sammen med at de har ulik stedstilknytning. Noe som ikke bare handler om arbeidsplassen i seg 

selv, men som også er knyttet til stedet Nuuk. Clara skulle bare bli boende i byen i et halvt år og 

hadde derfor ikke et langtidsperspektiv på det arbeidet hun utførte. Hun var pliktoppfyllende og 

gjorde det arbeidet hun var blitt ansatt for å gjøre. I tillegg fikk hun oppfylt drømmen om et 

grønlandseventyr. Nuuk var et midlertidig sted for Clara, og som Thuen skriver, har «det 

midlertidige stedet en annen signifikans enn det faste tilholdsstedet» (2003, s. 17). Trine var 

fastboende og hadde en annen og mer langsiktig måte å tenke på stedet Nuuk på, for henne var 

Nuuk og Grønland hennes homeland. Hun hadde bodd i byen i en årrekke og hun hadde planer 

om å bli boende. På denne måten hadde hun en annen tilhørighet og tilknytning til stedet og var 

opptatt av å ta vare på og engasjere seg i de omgivelsene hun arbeidet og levde i. Deres ulike 

tilnærming til stedet, som dreamland eller homeland, hadde blant annet bakgrunn i deres forskjellige 

bofasthet og var utslagsgivende for hvordan de forholdt seg til det arbeidet de utførte.  

 En faktor som gjorde det mulig for Clara å arbeide i Nuuk i kun seks måneder var det 

danske språks tilgjengelighet. 
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Det danske språks tilstedeværelse 

Den grønlandske dikteren Katti Fredriksen har skrevet et dikt om språksituasjonen i Grønland, 

hun skriver: 

 

Jeg må indrømme (...). 

Jeg må indrømme, at jeg tænker på grønlandsk og skriver på dansk. (...). 

Jeg må indrømme, at jeg ikke bryder mig om at snakke dansk. 

Jeg må indrømme, at jeg elsker mit sprog. 

Jeg og mit land snakker grønlandsk. 

På hvilket sprog snakker du med mit land?36  

(Boberg, 2006) 

 

Fredriksen problematiserer språksituasjonen i Grønland og dette diktet er et produkt av 

kontaktsonen mellom dansker og grønlendere, fordi det kommenterer og viser til møtet mellom 

folk med ulike språk. Hun setter det grønlandske og danske språk opp mot hverandre og viser 

ambivalensen rundt det å være grønlender og måtte forholde seg til det danske språket, om 

hvordan hun tenker på det ene språket og skriver på det andre. En ambivalens som også fant sted 

blant mine grønlandske medstudenter på Ilismatusarfik. Da jeg skulle følge en forelesningsrekke 

på universitetet viste det seg at undervisningen skulle holdes på grønlandsk. Jeg ble litt forlegen 

over ikke å ha forberedt meg på at dette var en mulighet da jeg rent faktisk skulle på en 

forelesning på Universitetet i Grønland. Foreleseren hadde ikke fått beskjed om at jeg skulle 

komme og måtte derfor improvisere på dansk, engelsk og grønlandsk slik at alle skulle forstå. Det 

viste seg at forelesninger sjeldent ble holdt på grønlandsk og at mine grønlandske medstudenter 

syntes det var synd at dette ikke lot seg gjennomføre nå som jeg var tilstede, særlig siden dette var 

det første emnet på hele bachelorprogrammet som skulle bli holdt på deres morsmål. Denne 

situasjonen som fant sted i begynnelsen av feltarbeidet, ga meg tidlig et innblikk i hvor 

tilstedeværende det danske språket var i Nuuk. 

 Selv om Niviaq, en av mine grønlandske medstudenter, ønsket å ha undervisning på 

grønlandsk var hun opptatt av at hennes egne barn skulle beherske både grønlandsk og dansk like 

godt, for senere å ha mulighet til å ta høyere utdannelse. Det danske språket blir i dag, som 

tidligere, sett på som et mulighetens språk, fordi det åpner opp for videre utdannelse i Danmark. 

I Selvstyrelovens § 20 anerkjennes grønlandsk som det offisielle språket i landet, mens det danske 
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 Dette er et utdrag av diktet. 
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språk fortsatt skal kunne brukes i offentlige anliggender37(Statsministeriet, i.d), noe som 

tilrettelegger for bruk av det danske språket. 

 Hva skjer i kontaktsonen mellom dansker og grønlendere, når ulike språk møtes? Man 

kunne kanskje tenke seg at det oppstod et improvisert og nytt språk, bestående av en blanding av 

de språkene som møttes, et «kontaktspråk» slik Pratt skriver om lingvistenes bruk av 

kontaktsonebegrepet (1992, s. 6). Og til en viss grad er det nok det som skjer i enkelte 

sammenhenger. Om det ikke er et helt nytt språk som oppstår, er det i alle fall en blanding av 

dansk og grønlandsk. En dag jeg var ute på tur sammen med en grønlandsk familie hvor alle 

snakket både dansk og grønlandsk flytende, kunne de starte setninger eller hele samtaler på dansk 

og avslutte på grønlandsk, eller omvendt. Noen ting lot seg bedre forklare på det ene eller det 

andre språket, ble jeg fortalt, og derfor var det nyttig å kunne bytte litt.  

 Et annet eksempel er Kari som arbeidet i Røde Kors’ gjenbruksbutikk. Kari var dansk 

tilflytter og tospråklig. Hvis en kunde spurte meg om prisen på et plagg og jeg svarte så best jeg 

kunne på mitt manglende grønlandsk og mitt haltende dansk, som kundene forståelig nok ikke 

alltid forsto, hjalp Kari velvillig til. Hun sjonglerte mellom grønlandsk og dansk over disken når 

hun ekspederte, avhengig av hvilken kunde som stod på den andre siden. Kari var som dansk 

tilflytter, et unntak.  

 Dansk er ikke bare svært utbredt på universitetet, men som nevnt også på mange 

arbeidsplasser i Nuuk. Selvstyret og kommuneqarfik Sermersooq38 drives både på grønlandsk og 

dansk. Arbeidsspråket er stort sett dansk, men offentlige dokumenter, hjemmesider og 

informasjon til befolkningen skal bestandig være tilgjengelig på begge språk samtidig. Både 

Selvstyret og kommunen har egne tolkekontorer som oversetter dokumenter mellom de to 

språkene, samt stiller som tolk under ulike arrangementer. På et borgermøte i regi av 

Naalakkersuisut hvor det ble redegjort for de ulike departementenes politiske planer og strategier, 

snakket samtlige av ministrene på grønlandsk, og vi som ikke forstod språket ble tilbudt 

hodetelefoner hvor vi kunne følge med på det som ble sagt ved at vi fikk en simultantolkning på 

øret. I samtale med en ansatt på kommunens tolkekontor ble jeg fortalt at flere dokumenter ble 

oversatt fra dansk til grønlandsk enn motsatt, noe som tyder på at de fleste utfører arbeidet sitt på 

dansk.  

 Flere danske tilflyttere fortalte meg at de hadde en intensjon om å lære seg grønlandsk når 

de flytter til Grønland, men de aller færreste endte opp med å lære seg språket. Ofte tilegnet de 

seg enkelte hverdagslige ord og fraser som eksempelvis «ajunngilaq» eller «takuss»39, og så seg 
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 «jf. landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning» (Statsministeriet, i.d) 
38 Kommuneqarfik Sermersooq er en av landets fire kommuner og er den kommunen Nuuk er en del av. 
39

 «ajunngilaq» er et slags bekreftende spørsmål som betyr noe som 'det går godt?' og «takuss» betyr 'vi ses'. 
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fornøyd med det. Det finnes tilbud om grønlandsk språkundervisning i Nuuk og i tillegg er det 

etablert en egen språkskole i byen Sisimut. Mangel på gode grønlandsklærere ble nevnt som en av 

grunnene til at flere som har startet på språkkursene faller fra.  

 Da jeg spurte danske tilflyttere om de snakket grønlandsk, var det flere grunner som ble 

trukket fram for hvorfor de ikke snakket språket eller hadde gått ordentlig inn for å lære seg det. 

En av forklaringene var at grønlandsk er et polysyntetisk40 språk som sies å gjøre det svært 

vanskelig å lære fordi det er så forskjellig fra dansk. Andre forklarte manglende språkkunnskaper 

med at de hadde lange arbeidsdager som gjorde at de ikke hadde energi til å sette seg på 

skolebenken ved arbeidsdagens slutt. Dessuten snakket de fleste grønlenderne i Nuuk flytende 

dansk, noe som gjorde det mulig å kommunisere med dem. For mange var det uaktuelt å bruke 

tid på et språk som de aldri ville få bruk for igjen siden de bare skulle være i landet i en kort 

periode.  

 Søren som var grønlandsk språkentusiast mente at ved å ikke tilegne seg det grønlandske 

språket ville man gå glipp av en hel del mening i samtaler og samhandling mellom folk, og man 

ville i det hele tatt ha begrenset forståelse for det grønlandske samfunnet og kulturen. Han 

påpekte for eksempel at stedsnavn ofte var knyttet til hva et sted eller område kunne tilby av 

naturressurser eller hvilke aktiviteter som hadde funnet sted der.41 Et eksempel på dette er fjellet 

Sermitsiaq, «sermeq» betyr «is», mens «tsiaq» betyr «del av» eller «liten». Sammensatt av disse to 

ordene informerer ordet Sermitsiaq om det lille stykke is som ligger på fjellet. Søren mente at 

slike ting både kunne være nyttig å vite og spennende å kjenne til.  

 Karen Langgård (2003) skriver at folk ofte grupperer seg etter språk. Selv på konferanser, 

skriver hun, der de fleste kan snakke engelsk mer eller mindre flytende, grupperer folk seg likevel 

etter sitt eget morsmål. Det er fordi det er lettere og mindre anstrengende. De samme 

mekanismene finnes i dagligtalen i Grønland, hevder hun, og tror spesielt det gjør seg gjeldende 

mellom de som snakker dansk og de som primært snakker grønlandsk og som også er passelig 

gode i dansk. Hun kaller det for «den lille dovenskab», og mener at det er med på å bidra til 

segregasjon mellom gruppene, som igjen fører til mindre integrasjon av de som kun snakker 

dansk (2003, s. 218-219). Grethe er et godt eksempel på dette. Grethe hadde bodd og arbeidet i 

Nuuk i snart tretti år og hadde ikke lært seg språket. Hun hadde prøvd opp til flere ganger, men 

det hadde «simpelthen været for svært». Hun hadde likevel klart seg i Nuuk siden hun kunne 

utføre arbeidet sitt på dansk. I lunsjpausen på arbeidsplassen syntes hun dog det var spesielt 

vanskelig å ikke beherske grønlandsk fordi alle hennes kollegaer var grønlendere som valgte å 
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 Polysyntetisk er «språk som kjennetegnes ved at ordene er sammenhopet og sammenslynget av elementer som i 

andre språk er representer av selvstendige ord» (Polysyntetisk språk, 2009). 
41 For litteratur om stedsnavn i Grønland se for eksempel Nuttall (1992) og Sejersen (2004). 
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snakke grønlandsk med hverandre i kantinen. Kollegaene snakket flytende dansk, og hun kunne 

derfor samtale med dem i løpet av arbeidsdagen, men i kantinen valgte de altså grønlandsk. Hun 

følte seg utenfor fordi hun bare forstod enkelte ord og dermed ikke kunne bidra i samtalene. 

Enkelte deler av samtalene ble oversatt, men hun følte seg likevel bare til en viss grad delaktig. 

Grethe hadde valgt å ikke spise lunsj i kantinen lenger. Hver dag omkring klokken tolv forlot hun 

arbeidsplassen for å spise lunsj et annet sted. 

 Det er selvsagt en fordel å kunne grønlandsk, slik Søren påpeker, men det er ikke en 

nødvendighet for å overleve i byen slik eksemplet med Grethe viser. Det er nærliggende å anta at 

det danske språks tilgjengelighet gjør det lettere for danske tilflyttere å komme til Nuuk framfor 

andre steder, fordi det ikke er nødvendig å bruke tid og energi på å tilegne seg grønlandsk for å 

kunne få seg en jobb. 

 

Avslutning 

Motivasjonen til et grønlandsopphold ser ut til å kunne begrunnes i de ulike mulighetene som 

stedet tilbyr. Clara ønsket seg et grønlandsk eventyr og for å kunne få til dette var hun nødt til å 

ha en jobb for å klare seg rent økonomisk. Mens Ellen og Søren uttrykte at arbeidet var den 

viktigste faktoren for at de kom flyttende. De ønsket å opparbeide seg arbeidserfaring som de 

kunne bruke som et springbrett til senere jobber i Danmark. På denne måten kan man si at Nuuk 

for dem alle sammen var et dreamland, et attraktivt sted hvor de fikk andre muligheter og nye 

erfaringer, et sted hvor de fikk lære og oppleve nye ting både på arbeidsplassen og privat.  

 I tillegg ser begrunnelsen til et grønlandsopphold ut til å henge sammen med at Grønland 

ikke var et helt fremmed sted for danske tilflyttere fordi de kjente til landet gjennom historier fra 

ulike hold. Et annet aspekt som gjorde Nuuk til et sted som var litt mindre fremmed var det 

danske språks tilstedeværelse og tilgjengelig. Språket gjorde det mulig for danske tilflyttere å 

arbeide i landet uten å beherske grønlandsk. Preben uttalte at Nuuk var en svært danskpreget by 

og syntes derfor det var lett å komme flyttende, og kanskje gjør den danske tilstedeværelsen i 

Nuuk at byen minner om et slags homeland?  
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5. Hvem tror du at du er? 

I begynnelse av feltarbeidet tok jeg ofte bussen til universitetet Ilismatusarfik. Jeg brukte 

bussturene til å kikke på folk som gikk på og av bussen, og for meg selv delte jeg folk inn i 

grønlendere og dansker. Dette gjorde jeg kun basert på deres utseende fordi jeg hadde en idé om 

hvordan dansker og grønlendere så ut og hvordan de skilte seg fra hverandre; høye og lyse eller 

korte og mørke. Det å være grønlender eller det å være dansk tenkes å ha visse kriterier knyttet til 

seg som må være innfridd for å kunne kategoriseres som det ene eller det andre, som språk, 

biologi, fødested, kulturell kompetanse, utseende eller annet. 

 I dagligtalen, i media og i antropologisk litteratur om Grønland blir ofte kategoriene 

«dansk» og «grønlender» satt opp mot hverandre som en dikotomisk motsetning (Tróndheim 

2002a, 2002b, Olsen 1997, Bjørst 2008, Nuttall 1992). Tróndheim skriver at hvis man skal få en 

forståelse for danskenes identitetsdannelse i Grønland kan man ikke komme utenom 

dikotomiforholdet mellom danskene og grønlenderne (2002a, s. 198), mens Tove Maurtvedt 

skriver i sin masteroppgave at kategorien dansk ser ut til å være den mest «relevante andre» i 

Grønland (2011, s. 20).  

 Jeg skal forholde meg til oppdelingen av «dansker» og «grønlendere» som kategorier, ikke 

som to grupper. Gruppeidentitet er et produkt av kollektiv intern definisjon, mens kategorier 

eller kategoriseringer er knyttet til kollektiv ekstern definisjon (Jenkins, 2008,  s. 105). 

Medlemskap i en kategori består ikke av et forhold eller av relasjoner mellom medlemmene, slik 

det er med grupper, påpeker Richard Jenkins. Videre skriver han at kategorier kan ha større 

betydning for de som kategoriserer enn for de som blir kategorisert. Først når medlemmer av en 

kategori anerkjenner hverandre som medlemmer kan man begynne å snakke om 

gruppeidentifikasjon (2008, s. 108). 

 I dette kapitlet skal jeg vise at en dikotomisk oppdeling mellom dansker og grønlendere 

kan være problematisk fordi innholdet i disse kategoriene ikke alltid stemmer overens med folks 

opplevelse av hvem de selv er. Dikotomier er problematiske, skriver Gro Ween og Rune Flikke, 

«fordi de forvrenger; de singulariserer og skaper gjensidig utelukkende kategorier som skjuler 

heterogenitet og kompleksitet» (2009, s. 10). Jeg skal ikke gi en beskrivelse av hva en grønlender 

og en danske i virkeligheten er, fordi det er tvilsomt at slike essenser eksisterer. Jeg skal heller 

fokusere på folks egne opplevelser og vise at det å definere etnisk identitet ikke er «a straight-

forward task» (Ween og Lien, 2012, s. 96). Deretter skal jeg vise hvilke forestillinger og 

fordommer som blir tillagt disse kategoriene og hvordan de i noen sammenhenger blir bekreftet, 

mens de i andre sammenhenger blir avkreftet. Jeg skal vise, slik Clifford skriver, at det er i 
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kontaktsonen at identitet skapes og gjenskapes (1997, s. 7). Kontaktsonen mellom danske 

tilflyttere og grønlendere, mellom fastboende og «flyvefriske», deres møte og interaksjon med 

hverandre, vil være sentralt.  

 

Du skal ikke tro, at du er... 

 

Dette er Danskerloven: 

1 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du er født i Danmark. 

2 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du taler flydende dansk. 

3 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du er dansk statsborger. 

4 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du bor i Danmark. 

5 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du respekterer de danske love. 

6 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi dine bedsteforældre tror det. 

7 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du hejser Dannebrog i din have. 

8 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du kalder nogle for nydanskere. 

9 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du vil dø for Danmark. 

10 Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du føler dig dansk. (Langvad, 2006, s. 46) 

 

Etter at den dansk-koreanske forfatteren Maja Lee Langvad hadde lest opp dette diktet på en 

litterær aften i Kulturhuset Katuaq, ønsket en mann fra salen å få ordet. Han takket forfatteren 

for å sette ord på mange tanker som han hadde hatt, og sa at man like godt kunne erstatte ordet 

dansker med grønlender. Du skal ikke tro, at du er grønlender, fordi du er født i Grønland. Hans 

kommentar og den videre diskusjonen som fulgte handlet blant annet om hva som ble ansett å 

være kriteriene for «en rigtig grønlænder» som igjen ble satt i relasjon til det å være dansk og 

forholdet mellom Danmark og Grønland. 

 Mannen ønsket senere under arrangementet å si noen ord igjen, han sa: «Man kan ikke se 

det på mig, men jeg er grønlender, jeg er født og oppvokst i Grønland og snakker flydende 

grønlandsk». Flere ganger hadde han opplevd rasisme og fordommer på grunn av sitt utseende, 

han fortalte videre: 

 

Jeg er født og opvokset her i Grønland. Da jeg var lille legede jeg med de sæler som min 

familie fangede. Derfor smerter det mig ret tit når jeg møtder en av mine medgrønlendere 

og de fortæller mig at jeg ikke er velkommen her. At jeg skal rejse hjem. Og så er det jeg 

spør dem, hva fanden skal jeg lave i Upernavik? 
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Det spredte seg en latter i salen. Upernavik er en liten by som ligger i nordvest Grønland, ikke i 

Danmark. En slik kategorisering som jeg hadde drevet med på bussen, hvor jeg delte inn 

grønlendere og dansker etter utseende var altså problematisk fordi utseende ikke nødvendigvis er 

bestemmende for hvilken etnisitet eller identitet den enkelte selv tenker at han eller hun har. 

Dette viser bildekunstneren Julie Edel Hardenberg med en fotoserie i boken Den stille 

mangfoldighed (2008) hvor hun nettopp setter fokus på mangfoldigheten i befolkningens utseende i 

Grønland. Hun har for eksempel fotografert en far med lyst hår og blåe øyne ved siden av sin 

sønn som har mørkt hår og smale brune øyne. Hvilken kategori hører de inn under? 

 Med mannens utsagn om at det ikke er mulig å se på ham at han er grønlender, bekrefter 

han at det finnes et utseende som er mer stereotypisk grønlandsk enn hans eget utseende og at 

han vet at han ikke ser grønlandsk ut. Deretter legger han til at han til tross for dette er 

grønlender. Han vektlegger språk, fødested og praksiser som viktige faktorer for å kunne 

identifisere seg som grønlender. Måten han definerte seg selv på var knyttet til stedet han var født 

og oppvokst, som var en grønlandsk by, og at han bedrev de samme praksisene som andre 

grønlandske barn gjorde i oppveksten. Thomas Hylland Eriksen (2002) skriver om hvordan 

personlighetstrekk og utseende, i samfunn hvor kategorisering i form av rase og etniske grupper 

finner sted, fungerer som en måte å fortelle andre medlemmer av samfunnet hvilke 'type person' 

dette er. Eriksen påpeker videre at slik kategorisering er «the work of colonial history and a 

particular division of labour and political power (...)» (2002, s. 82). En kategorisering med 

bakgrunn i utseende resonerte ikke med denne mannens egen opplevelse av hvem han selv var, 

samtidig som han anerkjente at han manglet det stereotypiske grønlandske utseende. 

 

Claus og Malik 

Claus og Malik, to unge menn i tjueårene som begge var født og oppvokst i Nuuk hadde etter 

endt folkeskole42 flyttet til Danmark for å ta en høyere utdannelse. Etter studieårene i Danmark 

hadde de returnert til Nuuk hvor de begge hadde fått seg jobb i to store grønlandske firmaer. 

Deres historier er tilsynelatende like, men opplevelsen av hvem de selv er og hvilken kultur de 

følte seg sterkest knyttet til var svært forskjellig. 

 Malik hadde en dansk far, mens hans mor ble ansett å være en «blanding» fordi hun hadde 

en grønlandsk mor mens faren var dansk. Malik ble, i likhet med sin mor, også sett på som en 

«blanding». Til langt ut på 1900-tallet var betegnelsen «blanding» den formelle termen på barn av 

                                                 
42

 Folkeskolen tilsvarer det vi kaller grunnskole på norsk 
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utsendte europeere og grønlandske kvinner43 (Seiding og Toft 2011, Sørensen 1997). Seiding og 

Toft skriver at begrepet «blanding» er et begrep som er uløselig «forbundet med den koloniale 

kategorisering i det 18. og 19. århundredes Grønland (...)», men at det er på retur (2011, s. 275). 

Kanskje blir begrepet brukt i mindre grad i dag enn tidligere, men det var fortsatt en kategori som 

ble anvendt blant folk jeg møtte. Blandinger er ikke et nytt fenomen, verken i Grønland eller 

andre steder. Ween og Lien (2012) påpeker at mange folk i Finnmark har blandet opphav (s. 96) 

og Kramvig skriver om «blandingsfolk»44 i det samme fylket og påpeker at et sentralt spørsmål for 

de som lever i samfunn som er preget av møter mellom folk fra ulike etniske kategorier, er 

hvordan de skal forvalte en identitet som inneholder fragmenter fra de forskjellige verdener 

(2006, [1999], s. 139).   

 Begrepet «blanding» blir bare relevant i en dikotomisk tankegang. Hvis kategoriene 

«dansk» og «grønlender» ikke hadde vært relevante eksisterende kategorier, ville det altså heller 

ikke vært mulig å falle utenfor. «Blandinger» blir en slags anomali, for å bruke Mary Douglas' 

begrep, som betyr å ikke passer inn i en gitt situasjon eller sammenheng (1966, s. 47). Eller en 

etnisk anomali som Eriksen (2002) tilføyer Douglas' begrep. Videre bruker Eriksen Viktor 

Turners kjente frase 'betwixt and between' om mennesker som ikke passer helt inn i etniske 

klassifikasjonssystemer, og skriver at de ofte blir ansett å være «verken eller» eller «både og», 

avhengig av situasjonen og konteksten (2002, s. 62).  

 Malik opplevde det å bli kalt for «blanding» som problematisk. Han følte seg ikke som en 

«blanding», en «verken eller» eller en «både og», han følte seg som en grønlender. Han anså ikke 

det faktum at faren hans kom fra Danmark som en god nok grunn til å definere hvem han var. 

«...dansk blod [er] ingen hindring for, at en person i Grønland kan regnes for en grønlænder 

hørende til det grønlandske samfund. De mange blandede ægteskaber i dag er således også en 

fortsættelse af den proces, der har skabt de nuværende grønlændere», skriver Petersen (1978, s. 

231-232). En slik påstand er trolig meningsfull for Malik fordi den legitimerer det faktum at det 

er mulig å være grønlender selv om han hadde en dansk far. Grunnen til at Malik så på seg selv 

som grønlender var fordi han hadde vokst opp i Grønland, og med unntak av studietiden i 

Danmark, hadde han bodd i landet i hele sitt liv. Han følte en sterk tilknytning til den 

grønlandske kulturen. Det var Grønland som var hans hjem, fortalte han. Det var her hans 

familie og venner bodde og ingen andre steder kunne fritiden brukes bedre til trening, langrenn 

og båtturer, men også til play station, øl og kjæreste, la han til. Malik behersket ikke grønlandsk 

                                                 
43

 Noe som presiserer at det ikke kun var forhold mellom danske menn og grønlandske kvinner, men også menn fra 

andre europeiske land. Mer om blandinger i en grønlandsk kontekst se: Kleivan (2011), Seiding & Toft (2011), 
Stryken (2005). 
44

 Et begrep hun har lånt fra Gamst og Samuelsberg, 1983 (Kramvig, 2006[1999], s. 139). 
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fordi det ble snakket dansk i hjemmet da Malik vokste opp. Han ble derfor definert av andre som 

dansk, selv om han var født og oppvokst i landet. Du skal ikke tro, at du er grønlender, fordi du er født i 

Grønland.  

 Sørensen (1997) skriver at «blandinger» og også uttrykket «halve» grønlendere viser til 

«blod» eller avstamming, men han påpeker at personer som mangler kulturelle ferdigheter, 

primært mangel på språkbeherskelse, også havner innenfor disse kategoriene (s. 244). På slutten 

av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det en pågående debatt om hva innholdet i det 

grønlandske var for noe. Diskusjonen gikk ut på om grønlandsk identitet skulle være knyttet til 

fangeryrket eller til språk. Knud Rasmussen ble viktig for å fremme språk som den mest prekære 

identitetsmarkøren, fordi han mente at fangerens betydning kunne endre seg med tiden og derfor 

ikke kunne definere hva det grønlandske var for noe (Stryken, 2005, s. 132, Thomsen, 1998, s. 

34-36). Ikke har bare fangerens betydning endret seg, det har betydningen av det grønlandske 

språk også gjort, gjennom den språkpolitikken som ble ført etter andre verdenskrig, som jeg har 

påpekt tidligere. Likevel ser språk ut til fortsatt å være en viktig identitetsmarkør i Grønland og 

ett av kriteriene som er bestemmende for om man kan anses å være en «rigtig grønlender» eller 

ikke. 

 Den grønlandske politikeren Naaja Nathanielsen, som selv er danskspråklig, syntes det 

sterke fokuset på språk hadde gått for langt og skrev i 2012 en pressemelding i avisen Sermitsiaq 

hvor hun ønsket å ta et oppgjør med den «nedværdige og hadefuld behandling af dansksprogede 

og dobbeltsprogede medmennesker» som hun mente eksisterte i det grønlandske samfunnet. 

Videre skriver hun at hun er redd for at det vil «ødelegge os» dersom man begynner å dele opp 

befolkningen i de «rigtige» og de feilaktige grønlenderne (Sermitsiaq, 2012). Karen Langgård 

(2003) hevder at det går hardere ut over de dansktalende grønlendere og «blandinger» enn 

dansktalende dansker i Grønland med tanke på språkbeherskelse som kriterium for tilhørighet i 

etniske grupper. Grunnen til dette er fordi de er født i Grønland, men ikke er fullt integrert i 

samfunnet på grunn av manglede grønlandsk. De blir stadig minnet om at de ikke er «rigtige» 

grønlendere (2003, s. 220).  

 Diskusjonen på den litterære aftenen og Nathanielsens pressemelding viser at debatter 

rundt grønlandsk identitet er like aktuelt i dag som på Knud Rasmussens tid. Det finnes ingen 

offentlig definisjon eller kriterier for hva grønlandsk identitet er for noe, slik for eksempel samisk 

identitet blir innvilget de som oppfyller ulike kriterier knyttet til følelser, språk og opphav (Ween 

& Lien, 2012). Dette fikk jeg vite da jeg spurte den grønlandske politikeren Nick Nielsen45 om det 

fantes en offisiell definisjon på hva en grønlender er for noe. Han svarte at det gjorde det ikke og 

                                                 
45 Da jeg gjorde feltarbeid var Nick Nielsen minister for departementet for utdannelse, kultur, forsking og kirke. 
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la til at han syntes en slik definisjon hadde blitt helt feil, for det «at være grønlænder er en følelse».  

 For Malik ble språk som identitetsmarkør problematisk fordi han ikke behersket 

grønlandsk. Han hadde et sterkt ønske om å lære seg det og gikk derfor på språkkurs.  

 Heller ikke Claus behersket det grønlandske språket, men i motsetning til Malik hadde 

han ingen intensjon om å lære det. Begge foreldrene hans var tilflyttere fra Danmark og hadde 

ikke, etter sine tretti år i landet, lært seg språket. Selv hadde han gått i danskspråklig klasse på 

folkeskolen og snakket derfor dansk med alle vennene sine også. På grunn av Claus sitt danske 

opphav og manglende grønlandsk, ble han i Nuuk ansett å være dansk. Men det var ikke Claus 

imot, for selv om han anså Grønland som sitt hjem, så han på seg selv som dansk og følte seg 

sterkere knyttet til den danske kulturen enn den grønlandske. Du skal ikke tro, at du er grønlender, 

fordi du er født i Grønland. Claus var ikke dansk tilflytter slik foreldrene hans var, men følte likevel 

en tilhørighet til Danmark gjennom språket, foreldrene, øvrig familie og sitt eget opphold i 

landet. Men den tiden Claus hadde studert i Danmark og når han besøkte familien der, ble han 

kategorisert som grønlender, fortalte han meg. Og når han returnerte til Grønland ble han dansk 

igjen. Slik skiftet han ufrivillig mellom to ulike tilskrevne identiteter. De forskjellige stedene og de 

ulike folkene møtene bestod av, de ulike kontaktsonene, påvirket og endret innholdet i de ulike 

identitetskategoriene.  

 Thuen (2003) påpeker at identitet og sted er knyttet tett sammen og at stedets betydning 

legger et grunnlag for hvordan man kategoriserer seg selv (s. 13). Claus, Malik og mannen på den 

litterære aftenen hadde alle en sterk tilknytning til Grønland og til Nuuk. Det var der de følte seg 

hjemme, det var der de var vokst opp, hadde gått på skole, tatt i bruk omgivelsene og det var der 

familien deres bodde. Det var deres homeland. Stedstilhørighet var en viktig faktor for at Malik og 

mannen på den litterære aftenen definerte seg selv seg som grønlendere. Claus følte seg riktig nok 

hjemme i Nuuk, men tilknytning eller tilhørighet til byen påvirket ikke følelsen av å være dansk46.  

 Identifikasjon er en toveis prosess, skriver Jenkins, en interaksjon mellom hvordan man 

identifiserer seg selv og hvordan man blir identifisert av andre (2011, s. 49). Danskerloven, som 

mannen på den litterære aftenen mente var anvendbar i en grønlandsk kontekst, illustrerer at det 

er noe utenfra som også er med på å bestemme hvilke(n) kategori(er) en person er inkludert i og 

ekskludert fra. Alle de tre mennene opplevde en konflikt mellom tilskrevne identiteter og 

hvordan de oppfattet seg selv. Dette viser at ulike kriterier som fødested, blod, utseende eller 

språk ikke vektlegges på samme måte av folk. «Det er ikke kategoriene i seg selv som utøver 

vold», skriver Kramvig, «men abstraheringen som skjer med utgangspunkt i kategoriene, som gjør 

at de ikke oppleves å romme folks spesifikke erfaringer» ([1999] 2006, s. 154). 

                                                 
46 Et poeng som tydelig vil komme fram i kapittel sju. 
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Ingen av mennene er danske tilflyttere. Likevel er måten de blir oppfattet av andre og hvordan de 

forstår seg selv, betinget av kontaktsonen mellom danske tilflyttere og grønlendere. Etnisitet er et 

aspekt av relasjoner mellom folk, skriver Eriksen (2002, s.76). Hadde det ikke kommet dansker til 

Grønland ville ikke kategoriene «dansk», «grønlender» eller «blanding» fått betydning. 

Kategoriene og deres ulike innhold og relevans blir til i kontaktsonen mellom dansker og 

grønlendere. Den koloniale, historiske og politiske kontakten ser ut til å ha fått betydning for 

hvilke identitetskategorier som er tilgjengelige. Jeg skal i det følgende fokusere på hva slags 

innhold som blir lagt i disse kategoriene.  

 

Forestillinger om «de andre» 

For omlag tretti år siden kom ei ung, dansk dame flyttende til Grønland. Hun var utdannet 

sykepleier og hadde søkt på en jobb i Grønland for å prøve noe annet et par år. I den lille byen 

var det spesielt én grønlender som hun ble godt kjent med. Hun hadde først vært tilbakeholden 

og skeptisk til ham, for hun hadde hørt historier om kjærlighetsforhold mellom dansker og 

grønlendere som ikke hadde gått så bra, hun hadde blitt advart mot å innlede et forhold. Dette 

var ikke myntet på denne grønlenderen spesielt, men på alle grønlendere generelt. Til tross for 

hennes tilbakeholdenhet fortsatte han å komme på besøk til henne. Det endte med at hun kom til 

å bli glad i ham. 

 Anja og Knud, som denne fortellingen handler om, er nå pensjonister og bosatt i Nuuk. 

Da jeg spurte Knud hvordan det hadde vært å ta med seg en dansk kjæreste hjem til sin 

grønlandske familie, vekslet Anja og Knud blikk med hverandre og begynte å le. Det kom fram at 

han hadde holdt det skjult for familien en god stund. Selv hadde han på den tiden vært med i en 

nasjonalistisk bevegelse for å fronte grønlandske verdier i et samfunn som var i opprør mot det 

danske. Han hadde derfor ikke sett for seg at han skulle få en dansk kjæreste, det hadde ikke 

vennene eller familien hans heller. Mange år etter at de hadde giftet seg, møtte de en av Knuds 

gamle venner mens de leide hverandre gjennom Nuuks gater. Kompisen, som Knud ikke hadde 

sett siden ungdomsårene, hadde blitt helt forfjamset over å se Knud sammen med sin danske 

kjæreste. Det hadde vært et sjokkerende syn. Og Anja fortalte at svigermoren hennes hadde 

forholdt seg positivt avventende ovenfor henne i begynnelsen, men at de med årene kom til å like 

hverandre svært godt og hun ble et fullverdig medlem av familien.  

 Forestillinger og fordommer om dansker og grønlendere eksisterer, og går begge veier. 

Tróndheim har på bakgrunn av eldre og nyere tekster funnet fram til fremstillinger dansker og 

grønlendere har og har hatt om hverandre. Grønlendere blir av dansker beskrevet som: 

«Ucivilisered, primitive og tilfældige i deres levemåde», samt  «Venlige, hjælpsomme, tolerante 
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men dovne og ineffektive». Mens grønlendere beskrev dansker som: «Herskesyge, dominerende 

og overlegende. Effektive, stræbsomme, præget af konkurrencementalitet. Materialistiske, nærige, 

individualister [sic]» (Tróndheim, 2002b, s. 193). I tillegg har grønlendernes bilde av dansker 

gjerne vært forbundet med arbeid, slik jeg har påpekt tidligere.  

 I 2012 skrev Jyllands-Posten om en undersøkelse som Visit Greenland hadde gjort og 

som omhandlet danskenes fordommer om grønlenderne. Det kom fram at danskene trodde at 

grønlendere bodde i avsidesliggende små bygder og hadde et større alkoholforbruk enn danskene 

årlig. I tillegg viste undersøkelsen at danskene trodde at grønlendernes primære yrke var hval og 

selfangst og at de fanget babyseler ved bruk av kajakk. En grønlandsk venn av meg kommenterte 

artikkelen, tydelig ironisk uttrykte han: «Greetings! I'm in the sea with my kayak, just a quick baby 

seal hunt before I go to work». Min venn arbeidet innenfor IT og hadde verken personlig 

kjennskap til kajakk eller det å være fanger. Ved å skrive denne kommentaren tok han i bruk 

danskenes forestillinger om grønlenderne og snudde den til noe humoristisk som gjorde narr av 

danskenes stereotype bilde av grønlenderne. En slik kommentar er et produkt av kontaktsonen, 

fordi den bare gir mening som en respons på de fordommer og stereotype bildene som har 

oppstått i møte mellom folk. Kommentaren er en form for autoethnographic text for å bruke et av 

Pratts (1991) andre begreper. En slik tekst er en persons beskrivelse av seg selv på den måten han 

eller hun ville blitt beskrevet av andre og går på den måten i dialog med og er en respons på et 

bilde som andre har skapt av en selv (s. 35). Min grønlandske venn snudde resultatet av 

undersøkelsen til sin fordel og latterliggjorde dermed danskers manglende kunnskap om 

Grønland og grønlendere.  

 Videre i artikkelen kommer det fram at oppfattelsen av grønlendere endret seg hos de 

dansker som hadde besøkt landet, og at en tredjedel av dem brukte ord som «glade mennesker, 

dejlige, søde, flinke og rare47» for å beskrive grønlenderne, mens kun tolv prosent av danskene 

som ikke hadde besøkt landet tok i bruk positive ord om grønlenderne (Jyllands-Posten, 2012). 

Noe som viser at det skjer en endring i danskers opplevelse av grønlendere når de selv har vært i 

landet. 

 Salazar skriver at møter mellom folk som krysser landegrenser av ulike årsaker48, påvirker 

alle de involverte og endrer deres oppfattelse av hvem de er, hva de vet og kan, samt hvordan de 

lever i verden (2011, s. 582). Møter mellom folk vil utarte seg og påvirke folk forskjellig og i ulik 

grad. Møte mellom Knud og Anja hadde stor påvirking på hvordan de oppfattet seg selv og den 

andre og hvordan deres liv utartet seg ved at de bestemte seg for å være sammen. Anja var dansk 

og Knud var grønlender, men ved å se bakenfor innholdet i de stereotypiske kategoriene «dansk» 

                                                 
47 Det danske ordet «rar» betyr hyggelig på norsk 
48 Salazars primære fokus er turisme, men han skriver også om migrasjon. 
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og «grønlender» lærte de hverandre virkelig å kjenne. De kunne likevel spøke med hva som var 

typisk dansk eller typisk grønlandsk. En dag da jeg var på fisketur sammen med dem, foreslo 

Knud kort tid etter at vi hadde sluppet ned snøret at vi skulle kjøre videre siden vi ikke fikk napp. 

«Sådan er grønlændere», sa Anja ertende, «Hvis de ikke får fisk med det samme bliver de 

utålmodige og vil videre for å prøve fiskelykken et annet sted».  

 Selv om Anja hadde bodd i landet i en årrekke så hun fremdeles på seg selv som dansk, 

men hun hadde tatt til seg stereotypiske grønlandske praksiser i samlivet med Knud, som 

eksempelvis jakt, fiskeri, det grønlandske kjøkken og kaffemik. I tillegg var hun svært kjent med 

Nuuk og med landskapet omkring. Da vi stod på dekk på båten fortalte hun meg om det vi så når 

vi kjørte inn i Godthåbsfjorden; om Nordlandet med de mange hyttene, om hvor det pleide å 

være gode fiskeforhold, om de ulike fuglearter som fløy forbi og med en kikkert så vi oppover en 

bergknaus for å se om vi kunne finne et ørnerede som hun hadde sett der noen år tidligere. 

Blikket for landskapet slik Meløe (1990) beskriver, er noe som blir utviklet av og er basert på de 

praksisene man bedriver der. Anja hadde opparbeidet seg et blikk for landskapet gjennom ulike 

praksiser i det omkringliggende landskapet sammen med sin mann. Et blikk som var annerledes 

enn for eksempel en midlertidig dansk tilflytters blikk som ikke har kjennskap eller kunnskap til 

omgivelsene på samme måte. Anja var dansk, men hun var en danske som var forskjellig fra 

midlertidige danske tilflyttere og andre dansker som var bosatt i Danmark. Hun hadde gjennom 

mange år opparbeidet seg kunnskap om Nuuk, om ulike praksiser og om folkene som bodde der. 

 Fortellingen om Anja og Knud er en romantisk historie om et møte mellom to 

mennesker som til tross for sin skepsis til hverandre finner kjærligheten. Det er på ingen måte 

unikt at to personer fra ulike kulturer, samfunn eller med forskjellig etnisk bakgrunn finner 

hverandre og bestemmer seg for å tilbringe resten av livet sammen. Det finnes det uttalige 

eksempler på, ikke minst mellom dansker og grønlendere i Grønland, men oftest mellom danske 

menn og grønlandske kvinner. Det interessante med denne fortellingen er skepsisen de i 

begynnelsen hadde ovenfor hverandre. Skepsisen var ikke knyttet til dem som personer, men til 

forestillinger om «den andre» som ikke kom utelukkende fra dem selv, men var formet av noen 

bestemte forestillinger som kom utenfra. Forestillinger og også fordommer knyttet til danske 

tilflyttere eksisterer fremdeles i dag.  
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Når det å være dansk blir relevant 

Ellen hadde bodd i Nuuk i halvannet år da jeg møtte henne, og som nevnt tidligere, hadde hun 

kommet til Nuuk fordi hun ikke fikk seg jobb i Danmark. Ellen fortalte at det ikke var før hun 

kom til Grønland at hun reflekterte over sin nasjonalitet. Aldri tidligere hadde hun opplevd at det 

å være dansk hadde fått så stor betydning i samhandling med andre mennesker. Hun følte at hun 

representerte en kolonimakt og at hun ble stemplet med en gang hun kom inn i et rom hvor det 

var grønlendere tilstede. Hun opplevde at hun ble plassert i en bestemt kategori som sa at «sådan 

er danskere» før hun i det hele tatt rakk å presentere seg selv. Personlig hadde hun ikke gjort disse 

grønlenderne urett og syntes derfor ikke det var rettferdig å bli plassert i samme bås som 

koloniherrene. En del av Ellens jobb bestod i å holde kurs på ulike arbeidsplasser. Hun fortalte at 

hun ble møtt med utsagn og holdninger som gikk ut på hvorfor hun, en danske, skulle komme 

dit og lære dem, grønlenderne, noe. Hun opplevde å bli dømt ut fra det faktum at hun kom fra 

Danmark, ikke basert på hennes kompetanse eller utdannelse. Det samme var tilfellet med 

Andreas som viste fram ansettelsespapirene sine de gangene han følte at han som dansk tilflytter 

ikke var velkommen i landet. 

 Lundström (2010) skriver med referanse til Byrne, hvordan det å «leve svenskhet» for de 

svenske migrantkvinnene i USA krevde at de opparbeidet seg nye former for kunnskap for å 

navigere i en annen og ukjent logikk knyttet til til rase, klasse og kjønn i USA (s. 73). Ellen 

fortalte at hun hadde fått vite at danske tilflyttere kunne, av grønlenderne, oppleves som 

brautende og fremtredende, og hun var derfor påpasselig med å ikke ta for mye plass i 

samhandling med grønlendere på arbeidsplassen. Tróndheim (2002a) har gjort lignende funn og 

skriver at mange dansker, på grunn av de negative bildene som eksisterer om dem, forsøker å 

underkommunisere sin danskhet (s. 203). Danske Ida ønsket ikke å assosieres med bildet av 

danske tilflyttere som midlertidige arbeidere. Dette kom fram da hun fortalte meg at hun var så 

utrolig lei av alle de midlertidige danske tilflytterne. Jeg spurte henne hvor lenge hun selv hadde 

bodd i Nuuk. «I seks måneder», svarte hun. Ved å ta i bruk den typiske måte å forholde seg til 

danske tilflyttere på, forsøker hun å distansere seg selv fra en slik negativ kategorisering knyttet til 

danskenes stereotypiske midlertidighet. 

 Jenkins (2011) skriver i sin bok Being Danish om kompleksiteten og paradoksene som 

ligger i det å være dansk og innholdet i begrepet «danskhet». Han gjorde feltarbeid i den danske 

byen Skive og skriver at et kulturelt homogent bilde av Danmark ikke stemmer helt overens med 

folks opplevelse av å være dansk. Det å komme fra Skive er ikke det samme som å komme fra 

hovedstaden København. Stedet man kommer fra blir viktig fordi innholdet i det å være dansk 

kan oppleves forskjellig innad i Danmark (2011, s. 289). I Nuuk er det ikke viktig å vite hvilken 
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dansk by tilflyttere kommer fra, men sted er likevel av betydning, fordi det å være dansk i 

Danmark er ikke det samme som å være dansk i Grønland. Det fikk Ellen erfare.  

 Ellen definerte seg selv som dansk, men hun kjente seg ikke igjen i den måte hun ble 

kategorisert som dansk på av grønlendere i Nuuk. Ellen ble gjennom grønlendernes 

kategorisering av henne kjent med kolonihistorien på en ny og annerledes måte. Selv uttrykte hun 

ikke hva det å være dansk faktisk var for henne, men hun forsøkte heller å avkrefte den 

kategorien hun ble plassert i av grønlendere.  

 Møtet mellom Ellen og grønlendere utspilte seg på ulike premisser. Hun opplevde et 

møte med de folkene som bodde på det stedet hun flyttet til, mens grønlenderne som var 

fastboende i Nuuk opplevde et møte med en danske som kom flyttende. At Ellen fikk erfare at 

det allerede eksisterte en oppfattelse av hvem hun var og hva hun representerte, kan henge 

sammen med de ulike premissene for møtet. For selv om Ellen ble kjent med en ny oppfatning 

av hva innholdet i det danske kunne være for noe, hadde grønlenderne lang erfaring med danske 

tilflyttere. Dette var ikke en ny, men kjent kategori for dem. På den måten kan man si med 

Cliffords (1997) ord at det var i kontaktsonen at Ellens danske identitet både ble skapt og 

gjenskapt. Skapt for Ellen, mens for grønlenderne var det en gjenskaping av det de anså som en 

stereotypisk danske.  

 Kategoriseringer er nødvendig for å skape mening og forutsigbarhet i en kompleks 

verden, skriver Jenkins, og at evnen til å identifisere ukjente personer som medlemmer av kjente 

kategorier tillater, i det minste, en illusjon om hva som kan forventes av dem (2008, s. 105). 

Gjennom erfaringer med flere danske tilflyttere hadde grønlenderne sannsynligvis skapt seg et 

bilde av hvem Ellen var og hva de kunne forvente av henne. De hadde plassert henne i samme 

kategori som tidligere sesongarbeidere og andre midlertidige tilflyttere. Grønlendernes 

kategorisering av Ellen viser at grønlenderne hadde en forforståelse av hvem hun var, som i 

likhet med Malik, Claus og mannen på den litterære aftenen ikke nødvendigvis henger sammen 

med personene i seg selv, men hva de blir oppfattet å være eller representere for andre. 

 Lundström påpeker at meningene som ligger i de kategoriene som man er forventet å 

være medlemmer av, er kontekstuelt konstruerte (2010, s. 73). For Ellen var den måten hun 

opplevde å bli kategorisert på av grønlendere av midlertidig karakter og hadde bare betydning i 

Nuuk, siden hun ikke hadde planer om å bli boende. Tilbake i Danmark igjen ville denne 

kategoriseringen ikke lenger gjøre seg gjeldene eller være relevant i samhandling med folk. På den 

måten kan man si at den danske identitetskategorien både var midlertidig og kontinuerlig på en 

og samme tid: midlertidig for Ellen og kontinuerlig for grønlenderne.  
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Avslutning 

Innledningsvis la jeg fram noen kriterier som ofte tenkes at må være oppfylt for å kunne 

kategoriseres som dansk eller grønlender. Utfordringen med slike kriterier er at de ikke 

nødvendigvis vektlegges like mye eller betyr det samme for folk, slik blant annet eksemplene med 

Claus, Malik og mannen på den litterære aftenen viste. Kategoriene «dansk» og «grønlender» er i 

virkeligheten ikke statiske eller klart definerte grupperinger av et «vi» og et «dem». 

Kategoriseringer er forenklinger, de er basert på forestillinger og fordommer, men de er også 

basert på erfaringer og møter mellom folk. Det er i kontaktsonen mellom dansker og grønlendere 

i Nuuk at disse kategoriene får bestemte betydninger, som i ulike grad bærer preg av en kolonial 

fortid. Jeg har vist hvordan kategoriene blir skapt og gjenskapt i eksemplet med Ellen og med 

Anja og Knud har jeg vist hvordan kategoriene mister sin betydning etter at de lærte hverandre å 

kjenne. Kategorier er relasjonelle og kontekstbaserte, og at det å være dank i Grønland er noe 

annet enn det å være dansk i Danmark. 

 

 

 

Figur 9. Både dansk og grønlandske flagg vaier i vinden fra en blokk i Nuuk.  
Bildet er tatt av Elzbieta Zofa Wysocka. 



57 

6. «Det ser du ikke i Danmark» 

Det ble ofte sagt om Nuuk, både av danske tilflyttere og grønlendere, at «enten kan man lide at 

være her, eller så kan man det ikke». Jeg undret meg flere ganger over dette utsagnet. Å like eller 

ikke like et sted er vel ikke noe spesielt for Nuuk, slik er det vel med alle andre steder også? Hva 

var det som gjorde at folk ikke likte seg i byen og dermed flyttet derfra og hva var som gjorde at 

folk likte seg og ønsket å bli boende?49 Frida Hastrup (2011) skriver at man ikke kan vite noe 

annet om et sted enn det som blir brakt til live av de folkene som beveger seg i og bruker det 

bestemte stedet, dette inkluderer også antropologen selv (s. 435).  

 I det følgende skal jeg fokusere på noen danske tilflytteres opplevelse av å bo i Nuuk. Om 

hvordan byens beliggenhet, landskapet og aktivitetsmuligheter gjør livet annerledes enn det de 

kjenner til fra Danmark. Jeg skal vise hvilke forestillinger og narrativer som er knyttet til 

Grønland og Nuuk og hvordan disse er med på å konstruere en forståelse av hva stedet er og 

hvordan livet burde leves. Jeg skal ha fokus på hvordan Grønland for mange danske tilflyttere 

blir et dreamland og hvordan forestillinger om det «rigtige» Grønland både blir forsøkt bekreftet 

og avkreftet. Jeg skal vise at «gjennom narrativer blir fortid, nåtid og mulige framtider koblet 

sammen og utgjør dynamiske prosesser i endring» (Ween og Flikke, 2009, s. 7).  

 

«Man bor midt i naturen, det er super fedt» 

En dag i mai var jeg på besøk hos et dansk ektepar som bodde i øverste etasje i en blokk med 

utsikt over Nordlandet og Kolonihavnen. Under omvisningen jeg fikk i leiligheten var vi innom 

alle rom. På ekteparets soverom stod det en dobbeltseng midt i rommet som raget i øyefallende 

høyt over gulvet. Nina som bodde i leiligheten sammen med sin mann Peter, fortalte at hun 

hadde hatt så lyst til å kunne se utover havet når hun våknet. Men det var kun ett vindu i rommet 

og det var plassert midt på veggen som gjorde det umulig å kikke ut av mens hun lå i sengen. 

Derfor hadde Peter forhøyet sengen slik at hun kunne se ut på havet med det samme hun åpnet 

øynene. Landskapet var ikke noe hun selv måtte oppsøke, det var like utenfor soveromsvinduet 

hennes hele tiden. 

 Flere danske tilflyttere vektla leilighetens beliggenhet og utsikt som noe som var svært 

verdifullt med å bo i Nuuk. Danske Sarah, som ankom byen en stund etter meg, satt ofte ved 

kjøkkenbordet i timevis og bare så ut av vinduet som hadde utsikt over Godthåbsfjorden og 

Nordlandet. I København, hjembyen hennes, kunne hun ikke se mange meterne før hus, gjerder, 

                                                 
49

 Siden jeg gjorde feltarbeid blant de som hadde bosatt seg i Nuuk, hadde jeg naturlig nok ikke tilgang til de som 

hadde flyttet og kjenner derfor ikke til årsakene til dette. Jeg kan bare si noe om de jeg omgikk og hva som gjorde at 
de likte seg i byen og hvorfor de hadde bosatt seg der, for en periode eller for godt. 
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hekker eller trær kom i veien. I Nuuk kunne hun se langt. Fra kjøkkenvinduet kunne hun følge 

med på fjorden og aktivitetene der, som endret seg med årstidene. I vintermånedene var det 

nordlyset over den svarte nattehimmelen og isflakene som fløt forbi i fjorden som fikk 

oppmerksomhet, mens i vår- og sommermånedene kunne hun tålmodig sitte og speide etter 

hvalene som av og til kom opp til vannoverflaten for å trekke luft. Hun syntes dette var helt 

fantastisk og uttalte at «man bor midt i naturen, det er super fedt».  

 Ikke bare de som hadde bodd i Nuuk i en kort periode satte pris på at naturen var i 

umiddelbar nærhet: Da jeg spurte Karl fra billiardklubben, som hadde bodd i byen i ni år, hva det 

var som gjorde at han ble boende i Grønland, svarte han at «hovedsagen er naturen, det er ikke 

noget der er mere fantastisk at stå op til om morgenen og kigge ud og der er fred og ro. Det ser 

du ikke i Danmark». I tillegg til arbeid, ble naturen, roen, frihet og familieliv trukket fram som 

argumenter for å bosette seg, og bli boende, i Nuuk. Det var ikke alle som like flittig tok i bruk 

naturen, men det at den var der, at den kom så tett på, var tilfredsstillende nok for mange.  

 

Det grønlandske tempoet 

Livet i Nuuk innebar ofte en sammenligning med det livet danske tilflyttere hadde levd i 

Danmark, om fordeler og ulemper med de ulike stedene. Susanne Dybbroe skriver at «(...) 

overvejelser over den grønlandske naturs og kulturs egenart illustrerer, at det ofte er kontrasterne 

vi hæfter os ved, når vi skal karakterisere Grønland og grønlændere. Forskellene fra det danske» 

(1989, s. 150). 

 Flere uttrykte at livet i Danmark var fullt av stress og forpliktelser, ikke bare med tanke på 

jobb, men også overfor venner og familie. Vennskap og familierelasjoner skulle stadig holdes ved 

like, og det var forventet at man alltid stilte opp i fødselsdager, konfirmasjoner og andre 

markeringer og begivenheter. Mye av fritiden gikk dermed bort til å pleie tid med andre, mens det 

ble mindre tid til seg selv og sine aller nærmeste. Etter å ha bosatt seg i Grønland gjorde 

avstanden det legitimt å melde avbud. Sanksjonene fra familier og venner i Danmark var tilstede, 

men ble færre, noe som var en lettelse for mange.  

 I en analyse av innflyttere i Finnmark sine opplevelser av mobilitet, flerstedstilknytning og 

hverdagstrivsel skriver Mai Camilla Munkejord og Kjell Olsen at «tidligere (steds)erfaringer til en 

viss grad kan brukes fleksibelt til å skape kulturell mening omkring nåværende hverdagsliv og 

bosted (…)» (2011, s. 6). De viser til Ingrid Rudie som kaller dette for «bevegelige erfaringer». 

Munkejord og Olsen beskriver ferierelatert virksomhet og hvordan mobilitet er med på å skape 

trivsel på hjemstedet (2011, s. 7). Selv om jeg her ikke fokuserer på ferievirksomhet, ser mobilitet 

og flerstedstilknytning ut til å gjøre seg relevant i denne konteksten. For danske tilflytteres 
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erfaringer med å bo flere ulike steder hadde betydning for hvordan de trivdes i Nuuk. 

Hverdagslivet ble satt pris på gjennom sammenligning med tidligere erfaringer fra Danmark. 

 Danske tilflyttere som hadde bosatt seg i Nuuk hadde ofte meninger om hva det var som 

gjorde at enkelte ikke kunne finne seg til rette i byen, og kanskje sa dette i større grad noe om hva 

de selv tenkte om Nuuk? Forklaringene handlet blant annet om opplevelse av isolasjon i en by 

med kun 10 kilometer vei, samtidig som at det var for langt til familie og venner i Danmark. 

Andre mente at det var mange som ikke klarte å tilpasse seg det grønlandske tempoet, som ble 

beskrevet som langsommere og mer avslappet enn det de kjente fra Danmark. Henriksen skriver 

at mange danske tilflyttere i stor grad er styrt av klokketid og effektivitet. Derfor opplever de det 

utfordrende «når den grønlandske natur med sin utilregnelighed, og tilmed de sociale forhold, 

udfordrer klokketiden og dermed planlægning i forhold til tid» (2014, s. 34). 

 Kontaktsonen mellom danske tilflyttere og grønlendere var preget av et ulikt forhold til 

og perspektiv på tid. «Når vi det ikke i dag, så når vi det i morgen», hørte jeg flere si når de skulle 

forklare det grønlandske tempoet. Å gjøre avtaler med folk flere uker på forhånd var ikke vanlig, 

for hverdagene var i stor grad preget av spontanitet. Ikke minst var de fleste utendørsaktiviteter 

væravhengig og vanskeliggjorde dermed planleggingen. For danske tilflyttere opplevdes dette ofte 

som svært frustrerende i starten siden de var vant til å legge planer. Men den langsomme tiden 

var det mange tilflyttere som etter hvert tok til seg og utnyttet. Siden de bodde langt fra familie og 

venner i Danmark kunne de disponere fritiden slik de selv ønsket uten å få dårlig samvittighet for 

alt de burde ha deltatt på. Danske tilflyttere som hadde bodd i byen i en årrekke var ikke like 

klokkestyrt, men var mer spontane i sin tilnærming til tid. 

 Selv opplevde jeg denne spontaniteten en rekke ganger. Anja og Knud, ville gjerne ta meg 

med på båttur ut i fjordene omkring Nuuk, men de kunne ikke si når det ble. En lørdags 

formiddag ble jeg oppringt og spurt om jeg var klar om en halv time? Det var vindstille og blå 

himmel med strålende sol, med andre ord en perfekt dag for båttur. Jeg slapp alt jeg hadde i 

hendene og en time senere stod jeg på dekk med et fiskesnøre i hånda og dro inn torsk og uer.  

 

Å investere i opplevelser 

Siri, en tobarnsmor, fortalte at hun trivdes godt i Nuuk fordi det ble en annen type familieliv, en 

helt annen type livsstil. I Danmark hadde hennes mann, Ole, brukt mye tid på arbeid og var 

sjeldent hjemme, noe som innebar at hun hadde det meste av ansvaret for barna og huset. Etter 

at de hadde flyttet til Nuuk hadde de fått mer tid til å være en familie. Siri og Ole hadde sammen 

med et annet dansk par investert i en fritidsbåt. Det er vanlig i Nuuk at flere familier går sammen 

om å kjøpe båt fordi det er kostbart. Dessuten ble det for mange, siden de kun hadde planlagt å 
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være en tidsbegrenset periode i Nuuk, en for stor investering å kjøpe egen båt. Da var det lettere 

å bli andelseier. I tillegg til det økonomiske aspektet, opplevde flere at det både var praktisk og 

hyggelig å dele. I et land hvor det ikke finnes veier mellom byene, flybillettene er dyre og i en by 

hvor veien stopper, ble det å investere i en båt en fin løsning. Det ga muligheter til å komme seg 

litt ut og se noe annet. Friheten som fritidsbåtene representerte er svært viktig for å trives i Nuuk 

og henger sammen med verdien av mobilitet som Munkejord og Olsen beskriver.  

 En isende kald og solfylt aprildag fikk jeg være med på båttur. Båten hadde akkurat blitt 

satt i vannet, og det var duket for årets første tur i Kobberfjorden. Inkludert meg var vi sju 

personer om bord: Siri og Ole, deres to barn, og venneparet Søren og Merethe. Etter at alt og alle 

var lastet ombord forlot vi småbåthavnen i tre knop. Vi kjørte inn i fjorden og gikk i land nær en 

bukt hvor Ole hadde fått øye på noen rypespor han ville ta en nærmere kikk på. Med det samme 

vi kom i land løp barna oppover den snøkledde fjellsiden og var i full gang med en eller annen 

lek. Ole, Søren og Merethe tok truger på beina og rifla over ryggen, og gikk en tur for å se om de 

kunne finne noen ryper.  

 Etter en stund kom de tomhendt tilbake. Det var allikevel ikke jakten i seg selv som var 

det viktigste, forklarte Søren, men det var det å komme seg ut i naturen. Han fortalte videre at det 

å være på jakt gjorde at man var ute på en helt annen måte, man konsentrerte seg og lyttet 

annerledes. Vi kikket utover fjorden og på barna som lekte. Solen varmet. Det var ikke noen 

andre mennesker å se, kun hav, himmel og fjell. Søren kommenterte at det var så stille. Han 

fortalte om en gang tidligere hvor han hadde vært på jakt, han hadde tent en sigarett og kunne 

høre knitrelyden da han tok seg et drag. Den lyden hadde han aldri hørt før. «Det er en larmende 

stillhet her ute», sa jeg, og siterte dermed Frederik fra billiardklubben som hadde brukt denne 

beskrivelsen for å gi et bilde av hvor allestedsnærværende og overveldende stillheten kunne 

oppleves i naturen. De var enige.  
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Figur 10. Utsikt fra fjellsiden over Kobberfjorden 

 

 

Opplevelsene de fikk i naturen var nye og forskjellig fra det de kjente fra Danmark. Stedets 

typiske utendørspraksiser påvirket hvordan de selv tok i bruk landskapet. Henriksen skriver at: 

«(…) grønlændere, der har levet i Grønland gennem mange århundreder, har erfaring med 

landskabet, der gør, at de for længe siden har indtaget omgivelserne på specifikt vis – gennem ski, 

sejlads og vandring. Aktiviteter som de danske tilflyttere adopterer, når de kommer til Grønland» 

(Henriksen, 2014, s. 21). Men danske tilflyttere tok ikke i bruk disse aktivitetene av nødvendighet, 

for å klare seg eller for å skaffe mat. Det var aktiviteter som de brukte fritiden sin på fordi de 

syntes det var morsomt og fordi de hadde lyst. 

 Ole og Siri lot seg påvirke av det de anså som stedets typiske praksiser og mente at det 

var utendørsaktiviteter som var meningsfulle å beskjeftige seg med i Nuuk, ellers var det vel ingen 

vits i å flytte fra Danmark? De inviterte meg med i «skiliften» og jeg møtte dem flere ganger på 

skitur i langrennsløypa. Ole fortalte at et dansk vennepar av dem ofte brukte helgene til å gå på 

kino. Han kunne ikke forstå deres valg av fritidsaktiviteter. Det var ikke dét tiden skulle brukes til 

i Nuuk, la han til. Clara skulle som nevnt være i Nuuk i et halvt år, hun hadde en lignende 

innstilling, hun hadde bestemt seg for å oppleve noe nytt hver dag, i de seks månedene hun skulle 

være i byen. Det skulle være et halvt år fylt med mange ulike opplevelser. 

 Dette impliserer at det som skiller livet i Nuuk fra livet i en hvilken som helst dansk by, 

for noen, var de mange aktivitetsmulighetene i det omkringliggende landskapet. Det at naturen 
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var så tett på gjorde det også mulig å ta den inn over seg hjemmefra slik Nina gjorde ved å kikke 

ut på havet med det samme hun våknet. Disse mulighetene fantes ikke i Danmark på samme 

måte og var dermed noe som var med på å gjøre Nuuk til et spesielt og annerledes sted.  

 Livet i Nuuk, for danske tilflyttere som Ole og Siri, bestod ikke kun av friluftsliv og 

utendørsaktiviteter. Men dette var trolig aktiviteter som de ønsket å ta meg, 

antropologistudenten, med på for å vise meg det fantastiske som Nuuk hadde å by på. For Ole 

og Siri var hverdagene preget av rutiner: lange arbeidsdager, frakting av barn til og fra skole, 

barnehage og fritidsaktiviteter. Men det som gjorde Nuuk verdifull, og det som ble uttrykt som 

en av de viktigste grunnene til at de, men også andre, ble boende, var nettopp at naturen var så 

tilgjengelig og kunne tas i bruk når som helst. På kvelden etter at barna var lagt var det fullt mulig 

å ta seg en skitur. Og ved å ta på seg hodelykt, kunne de selv lyse opp langrennsløypene.  

 Ole og Siri hadde valgt å flytte til Nuuk fordi de ønsket å leve et annerledes liv enn det de 

hadde levd i Danmark, med fokus på familie og utendørsaktiviteter. De hadde en forestilling om 

hvordan livet skulle bli og ved å investere tiden i opplevelser i det omkringliggende landskapet 

slik som jakt, fiske, ski og vandreturer, opprettholdt de forestillingen om hva stedet var for noe. 

Grønland var og forble et eksotisk sted. Grønland var deres dreamland, et sted hvor de som 

familie fikk mulighet til stadig å oppleve og lære nye og spennende ting. Det var imidlertid ikke 

alle danske tilflyttere som tilnærmet seg Nuuk på samme måte som det Ole og Siri gjorde. 

 

Forestillinger om et sted 

Kaffen stod på bordet og damene satt med hvert sitt strikke- eller hekletøy i fanget. Den 

ukentlige håndarbeidssamlingen var i full gang, og med raske håndbevegelser ble flere garnnøster 

omgjort til sjal, pledd, babykjoler og andre hjemmelagde herligheter. Danske Helle fortalte at hun 

snart skulle få besøk av familien sin fra Danmark, noe hun gledet seg veldig til. Hun fortalte 

videre om de forventningene familien hadde til å besøke henne i Nuuk. De ville gjerne kjøre 

hundeslede og ønsket å se kalvende isbreer. Damene rundt bordet brøt ut i latter, noen ristet på 

hodet. De var oppgitt over uvitenheten om Grønland generelt, og om Nuuk spesielt. Flere 

historier ble delt, noen hadde blitt spurt av uvitende venner og familiemedlemmer om de hadde 

sett isbjørner eller forsøkt overnatte i igloer. Latter igjen. Lena, en annen dansk tilflytter, tok til 

ordet og fortalte at hun heller ikke hadde vært klar over at det ikke var mulig å kjøre hundeslede i 

Nuuk før hun selv hadde flyttet til byen. Det ble stille rundt bordet, nå var det plutselig ingen 

som lo.  

 Det er ikke uvanlig at folk har bilder, forventninger eller forestillinger om ulike land eller 

geografiske områder. Ingjerd Höem (2003) skriver om hvilke reaksjoner hun fikk fra folk da hun 
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fortalte at hun arbeidet «i Stillehavet»: folk responderte med at det måtte da være deilig, og at de 

selv hadde en drøm om et sydhavsparadis (s. 41-42). Hun skriver at de forestillingene som 

eksisterer om Stillehavet bærer preg av «den mekanismen som man i antropologien kaller for 

«Othering» – å gjøre noen eller noe til noe vesensforskjellig fra en selv – til en annen» (2003, s. 

43). At Helles familie hadde forventninger til å kjøre hundeslede, se hvaler og kalvende isbreer er 

verken noe som er uvanlig eller urealistisk å få oppleve når man besøker Grønland. Men å få 

muligheten til å oppleve alt dette i Nuuk eller på en og samme årstid lar seg ikke gjøre.  

 Thomsen skriver at livet i de største grønlandske byene ikke utspiller seg på tradisjonelt 

grønlandsk vis, men at «livet i byerne defineres (...) som dansk» (1998, s. 22), Thomsen skriver 

videre at:  

 

Netop fordi der i film, reklamer, turistbrochurer og i megen skøn- og faglitteratur 

fokuseres på naturen og det 'oprindelige', bygderne og fangsten, og det der en gang 

gjorde Grønland til noget andet og noget særligt, kan det være lidt overraskende at lande i 

Nuuk eller en af de andre større byer i Grønland og så være vidne til den forunderlige 

blanding af store boligblokke og hoteller side om side med mindre og små farvestrålende 

træhuse (...) (1998, s. 21). 

 

Latteren som spredte seg rundt bordet da Helle blottla familiens uvitenhet om landet, handlet 

ikke nødvendigvis om å latterliggjøre familien hennes. Det hun fortalte var noe de fleste andre 

rundt bordet kunne kjenne seg igjen i, og derfor noe de kunne le oppgitt av sammen. Latteren er 

noe som «knytter mennesker sammen», skriver Lien og viser med et eksempel om antropologers 

latterutbrudd over markedsøkonomers bekymringer og beskjeftigelser, at latter springer «ut av en 

bestemt form for assymmetri [sic]» (2001a, s. 70 og 72). I eksempelet ovenfor finner vi også en 

form for asymmetri mellom de bofastes og de besøkendes kunnskapsgrunnlag og 

forståelsesramme. Disse damene hadde noe til felles ved at de var bosatt i Nuuk og hadde 

opparbeidet seg kunnskap om byen og landet som andre nykommere eller besøkende ikke hadde 

kjennskap til. Det var en «Othering», eller en andregjøring av de dansker som var bosatt i 

Danmark og som ikke visste bedre, det var det som skapte latter. Lien skriver også om hvordan 

humor har potensial som mekanisme for sosial inklusjon og eksklusjon (2001a, s. 70). Det var 

interessant å merke endringen i stemningen rundt bordet da Lena avslørte at hun hadde vært like 

uvitende da hun flyttet til landet. Hun utfordret dermed det inkluderende «vi» som latteren hadde 

vært med på å skape. 

 Det så ut til at det var viktig for dem, der de satt rundt kafébordet og drakk kaffe latte og 
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spiste croissant, å kommunisere til hverandre, seg selv, eller kanskje til meg, at de hadde bosatt 

seg i en storby med urbane og moderne fasiliteter. Hvor de hadde mulighet til å velge andre 

aktiviteter enn det som vanligvis blir forbundet med Nuuk. En slik tilnærming til stedet var helt 

motsatt av Oles oppfattelse av Nuuk. Dette forteller at det finnes ulike opplevelser av hva Nuuk 

er og hva stedet burde brukes til, blant danske tilflyttere.  

 Situasjonen rundt kafébordet er interessant fordi den både sier noe om de forestillinger 

som eksisterer om Grønland, om hva man tenker at man kan oppleve i landet, samtidig som det 

gjennom erfaring ved å bo i Nuuk viser seg at det kan være noe annerledes enn det man i 

utgangspunktet hadde sett for seg. I tillegg illustrerer situasjonen at enkelte opplevde det som helt 

legitimt å tilbringe tiden på kafé selv om fjell og fjorder var i umiddelbar nærhet.  

  Jeg forstod ikke latteren deres som et forsøkt på å avfeie viktigheten av 

utendørsaktiviteter og det omkringliggende landskapet, men heller et forsøk på å kritisere bildet 

av Grønland som en slags eksotisk enhet. Lignende latterutbrudd kjenner jeg igjen fra Tromsø, 

byen jeg kommer fra, hvor vi ler av «søringan» som spør oss om det går isbjørner i gatene våre. 

Vi ler av deres uvitenhet om byen vi bor i og som vi kjenner så godt. Frøydis Eidheim (1991) 

skriver «at tilhørigheten til lokalsamfunnet blir bekreftet gjennom å kjenne de samme 

menneskene over tid, le av de samme tingene, forstå saker og hendelser på noenlunde samme 

måte, huske de samme tingene» (s. 43). Slike latterutbrudd og andregjøring handler om å dele en 

kollektiv kunnskap med menneskene som bor på det samme stedet, noe som er med på å skape 

tilhørighet.  

 Rodman skriver at det ofte finnes overlappende narrativer om et sted og at disse kan være 

konkurrerende narrativer (1992, s. 652). For som jeg skal vise i det følgende, kan det se ut til at 

selv om forestillinger om det eksotiske Grønland blir forsøkt avfeid av damene i 

håndarbeidsklubben, har et slikt bilde også en form for verdi. 

 

Det «rigtige» Grønland  

Hvis jeg ville se det «rigtige» Grønland, sa Hans, kunne jeg ikke bli værende i Nuuk. Jeg måtte 

reise nordover til de mindre byene og bygdene. Nuuk blir som nevnt ansett å være svært 

danskpreget, «et stykke Danmark på klipperne», og ble derfor for mange, både danske og 

grønlandske tilflyttere, ikke assosiert med noe typisk grønlandsk (Sørensen, 2003a, s. 44). Jeg var 

kommet til Grønland, men ifølge Hans var det «rigtige» Grønland et annet sted. Det interessante 

med Hans' uttalelse var at ved å skille noe ut som et «rigtig» Grønland, sa han også at det fantes 

noe som ikke passet inn i denne kategorien, at det var noe som var feil eller mindre riktig. Flere 

av dem jeg tilbrakte tid sammen med kom med lignende uttalelser om Nuuk, de sa at jeg burde 
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reise ut og virkelig oppleve landet. Hvor de henviste til store kalvende isbreer, sledehunder og en 

mere tradisjonell grønlandsk livsstil, et bilde av et Grønland som var i tråd med familien til Helles 

forventninger til Nuuk.  

 Det fantes altså meninger eller forestillinger om at noe var et «riktigere» Grønland enn 

noe annet og at det ikke fantes i hovedstaden. Uttalelsen til Hans kan ses i sammenheng med 

Franks ønske om å fortelle gode grønlandshistorier.50 Det er slike fantastiske historier om 

isbjørnjakt som ofte fortelles om Grønland, og muligens er det også de historiene besøkende, 

«flyvefriske» eller antropologer, ønsker eller forventer å høre. Og kanskje var det også disse 

historiene som de bofaste antok at tilflyttere ventet å få fortalt og derfor valgte å fortelle? 

 Salazar beskriver hvordan landsbyer i Indonesia blir, av turistguider, presentert for de 

besøkende som førmoderne steder hvor tiden har stått stille (2011, s. 581). På samme måte blir 

det «rigtige» Grønland, som finnes et eller annet sted nordpå, framstilt som et slags statisk, tidløst 

og dermed også et eksotisk sted, hvor de forestillingene og bildene man har om landet vil gå i 

oppfyllelse. 

 Forfatteren Kim Leine51 har i en kronikk i den danske avisen Politiken, listet opp ti dogmer 

om Grønland som han gjennomgår for å vise hvorfor de er usanne. Den første dogmen han tar 

for seg er: «Der er så smukt på Grønland». Han stiller spørsmål ved hvorfor det absolutt må være 

så «smukt», hvorfor kan ikke landet få lov til å være «tudegrimt»52 (Politiken, 2008). Det 

interessante med kronikken er at Leine rokker ved noen av de forestillingene som finnes om 

Grønland gjennom å stille spørsmål og utfordre dem. Thomsen (1998) skriver at både i og 

utenfor Grønland, går folk rundt «med en fast forestilling om, hvordan det rigtige Grønland er og 

ser ud eller snarere: hvordan det burde se ud. Det er en forestilling i stærk kontrast til 

virkelighedens verden (...)» (s. 22).   

 Da jeg fikk besøk av min mor og bror under feltarbeidet opplevde jeg et behov for å 

unnskylde Nuuk, for det var sikkert ikke slik de hadde sett for seg Grønland med nedslitte 

boligblokker og med dansk mat i butikkhyllene. De ankom byen i juni, og under store deler av 

deres opphold var været preget av vind, regn og tåke. Landskapet var grått og inviterte ikke 

akkurat til utendørsaktiviteter. Byen viste seg ikke fra sin vakreste side og jeg forklarte dem 

unnskyldende at de skulle ha kommet noen måneder tidligere, for da var det snø. De ville fått 

mulighet til å se isberg i fjorden, eller de kunne gått på ski rundt fjellet Lille Malene. Eller, 

                                                 
50 Se metodekapitlet 
51

 Kim Leine har bodd 15 år i Grønland og er en aktiv samfunnsdebattant. Han har skrevet flere kritikerroste bøker 

om Grønland, blant annet debutromanen: Kalak (2007) og Profetene i Evighetsfjorden (2012) som ble nominert til 
Nordisk Råds litteraturpris i 2013.  
52

 «tudegrimt» betyr at noe er så stygt at det er til å grine av.  
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egentlig burde de aller helst ha reist nordover til Ilulissat, byen ved isfjorden.53 Jeg hadde altså selv 

blitt påvirket av forestillingen om at det «rigtige» Grønland var et annet sted og at det «rigtige» 

Grønland ikke skulle være «tudegrimt», det skulle være «smukt», for å sitere Leine. 

  Ideen om at det finnes et «rigtigere» Grønland enn byen Nuuk henger sammen med og 

gir bare mening dersom forestillingene om hva Nuuk skal være ikke stemmer overens med de 

faktiske forholdene. Og som Sørensen skriver er det ikke nødvendigvis en kritikk av byen at den 

blir beskrevet som danskpreget «Den siger snarere noget om kontrastering i forhold til erfaringer, 

forventninger og historisk etablerede oppositioner» (2003, s. 48). 

 Forestillingen om det «rigtige» Grønland, som Leine forsøker å gjøre et oppgjør med, blir 

som superhvalen som Arne Kalland (1993) skrev om. Superhvalen eksisterer ikke, men er 

sammensatt av ulike egenskaper og kvaliteter fra ulike arter og skaper dermed et bilde av hvalen 

som helt spesiell og unik og derfor noe som miljø- og dyrevernsgrupper synes det er verdt å 

kjempe for. På samme måte eksisterer ikke det «rigtige» Grønland, men er sammensatt av ulike 

bilder av hva Grønland tenkes å være. Forestillingene som finnes om et «rigtig» Grønland 

springer blant annet ut fra de historiene som har blitt og fortsatt blir fortalt om landet. Historier 

som eksisterer om «superhvalen Grønland», i og utenfor landegrensene, handler i stor grad om et 

iskaldt, eksotisk land, med enorme kalvende isbreer og et mangfold av ville dyr. Et land som er 

bebodd av et naturfolk som livnærer seg som fangere i kajakk. Selv om historiene kanskje ikke er 

sanne, var sanne tidligere, eller er sanne et annet sted (enn i Nuuk) ligger det likevel en verdi i 

dem som gjør at de holdes ved like. Slik miljø- og dyrevernsgruppene skaper og holder fast ved 

egenskaper og kvaliteter ved superhvalen for at den skal oppleves som meningsfull å kjempe for.  

 

Avslutning 

I tillegg til tilbud om arbeid og en annen livsstil, ser det ut til at bildet av det «rigtige» Grønland 

og de gode grønlandshistoriene er med på å gjøre det spennende å reise til og å bosette seg i 

landet. Det er derfor, tror jeg, at bildet av det «rigtige» Grønland fortsatt eksisterer. Bilder og 

narrativer framstiller et slags eksotisk dreamland, et sted for eventyr, hvor utendørsopplevelser i et 

vakkert landskap står i fokus. Et drømmebilde som Ole og Siri reproduserer gjennom deres bruk 

av det omkringliggende landskapet og deres insistering på hva tiden burde brukes til i Nuuk. Det 

samme bildet blir forsøkt avkreftet av håndarbeidsdamene som også viser at det å tilbringe tid på 

kafé lar seg gjøre i verdens nordligste hovedstad. Forestillinger om et sted er ikke statisk, men er 

stadig i endring og er noe som det ikke nødvendigvis er enighet om. 

                                                 
53

 Isfjorden ble i 2004 oppført på UNESCOs verdensarvliste og er en av Grønlands store turistattraksjoner.  
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7. «Dette er mitt hjemland for pokker 
 hvorfor skulle jeg flytte?» 

 

Maria uttrykte at leiligheten i Nuuk føltes som hjem, siden hun hadde med seg absolutt alle 

tingene sine fra Danmark. Samtidig hadde hun også et hjem i København, hun eide en leilighet 

som hun leide ut og som hun skulle flytte tilbake til etter de tre årene hun hadde planlagt å være i 

Nuuk. Bente, hennes venninne som også var en dansk tilflytter, bodde i en leilighet som var 

omtrent helt lik. Bente hadde, i motsetning til Maria, valgt å nesten ikke ta med seg noen av sine 

personlige eiendeler. Hun hadde bare pakket det aller mest nødvendige av møbler og klær for å 

kunne ha muligheten til å flytte tilbake uten de store kostnadene hvis hun bestemte seg for å 

forlate før «containerjubileet», siden hun da måtte betale for tilbakeflyttingen selv. Bentes leilighet 

var nokså tom og hadde ikke den samme hjemlige følelsen som det leiligheten til Maria hadde. På 

veggen i stua hang det ett bilde og ellers bestod stua av en sofa og et bord. For Bente var det ikke 

så viktig å gjøre leiligheten til et hjem, for hun var ikke hjemme og hun visste at hun ikke skulle 

bli boende. 

 Den folkelige forståelsen av sted kan deles inn i to nivåer, skriver Runar Døving (2011). 

Hvor nasjonalstaten, det geografisk-politiske området er det ene nivået, mens det andre nivået er 

det private stedet som omfatter blant annet huset, hjemmet eller et hjemsted (s. 19). Selv om den 

hjemlige følelsen knyttet til leilighetene var forskjellig for Bente og Maria, var leilighetene 

hjemmene deres i den forstand at de bodde der mens de var i Nuuk. Likevel var det utenfor de 

store vinduene et landskap og et samfunn som de ikke følte seg hjemme i. Nuuk var et sted de 

ikke hadde noen hjemlige assosiasjoner til. Nuuk var ikke deres homeland.  Det var det Danmark 

som var og de hadde begge planer om å flytte tilbake. 

 Ikke alle danske tilflyttere hadde det på samme måte. Da jeg spurte Kari om hun hadde 

tenkt å flytte tilbake til Danmark etter omlag femti år i Grønland, eller om hun skulle bli boende i 

landet resten av sitt liv, svarte hun at: «Dette er mitt hjemland for pokker, hvorfor skulle jeg 

flytte?». Kari visste ikke hva hun hadde i Danmark å gjøre. De stedene hun hadde kjennskap til 

fra sin ungdom var enten fraflyttet eller forandret. Dersom hun hadde flyttet fra Nuuk, ville hun 

ha kommet tilbake til et Danmark som hun ikke kjente igjen. Kari var dansk, men Grønland var 

hennes homeland.  

 I dette kapitlet skal jeg vise hvordan lengde på oppholdet for danske tilflyttere er 

avgjørende for hvilken tilhørighet og tilknytning de har til stedet. I tillegg skal jeg belyse hvordan 

bofasthet påvirker hva midlertidige og fastboende danske tilflyttere engasjerer seg i og hvem de 
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grupperer54 seg sammen med. Det finnes ulike tilnærminer til stedet som avhenger av hvor lang 

tid danske tilflyttere har bodd i byen og hvor lenge de planlegger å bli boende, deres ulike 

tilnærminger og tilknytninger viser hvordan Grønland og Nuuk oppleves forskjellig, som 

dreamland eller homeland. Jeg skal forholde meg til kategoriene «midlertidig tilflytter» og 

«fastboende», og helt til sist skal jeg vise hvordan det er mulig å også utfordre disse kategoriene. 

 

Midlertidig bofasthet og midlertidig vennskap 

 Jeg ble invitert på middag til Bente i hennes sparsommelig innredde leilighet i bydelen 

Qinngorput. Vi var flere inviterte, og foruten meg, bestod de resterende gjestene av danske 

akademikere som arbeidet i Selvstyret. De varierte i alder fra å være i midten av tjueårene til å 

være rundt de femti. Ved første øyekast virket det som de kjente hverandre svært godt. Men jeg 

fikk vite at de fleste hadde arbeidet i Nuuk kun i få måneder, mens andre hadde vært i byen i 

noen år, noe som umuliggjorde nære vennskapsrelasjoner. Etter hvert merket jeg meg at 

samtalene over bordet stort sett omhandlet arbeidsplassen. De pratet om erfaringer fra Selvstyret, 

om den store arbeidsmengden og utfordringer de hadde stått overfor i det siste. I tillegg fortalte 

de historier om gode kollegaer som ikke var til stede under middagen, men som alle rundt 

middagsbordet kjente eller visste om. De pratet om det de hadde til felles som åpenbart var 

arbeidsplassen. 

 En lignende opplevelse hadde jeg da jeg var på en båttur sammen med to danske 

kjærestepar. Jeg visste at det ene paret var ganske nye i byen og trodde at det andre paret hadde 

bodd der en stund siden de hadde valgt å investere i en båt. Jeg fikk inntrykk av at parene kjente 

hverandre svært godt på grunn av den kameratslige tonen dem imellom. Jeg tenkte at de kanskje 

kjente hverandre fra Danmark. Vi dro innover i Godthåbsfjorden for å fiske. Da det nappet i 

snøret, og vi begynte å dra inn den ene torsken etter den andre, ble det god stemning ombord i 

båten. De fortalte om forrige gang de hadde vært på fisketur, om hvor vanskelig det hadde vært å 

holde opp med å fiske fordi de hadde fått napp med det samme snøret ble kastet ut. Entusiasmen 

over fangsten var stor også denne dagen. De små hylene som kom fra jentene da fisken fikk 

rykninger etter at den var død og måten fisken ble håndtert på, ga meg et inntrykk av at det ikke 

var erfarne fiskere jeg var på tur sammen med. Det fikk jeg også bekreftet da jeg senere fikk vite 

at båten var blitt kjøpt for litt over en måned siden, og at ingen av dem egentlig hadde noe særlig 

erfaring med båt eller fiske fra Danmark.  

 Parene hadde raskt etter sin ankomst begynt å ta i bruk det omkringliggende landskapet til 

                                                 
54 Andre faktorer  er selvsagt også avgjørende for gruppedannelse, som eksempelvis nasjonalitet,  etnisitet, alder og  
kjønn, men i dette kapitlet har jeg valgt å fokusere på betydningen av bofasthet blant danske tilflyttere. 
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det de anså å være stedstypiske praksiser, som de i likhet med Ole og Siri, mente man skulle 

bruke tiden til når man var i landet. Deres blikk på hva stedet Grønland var og skulle være 

påvirket deres valg av aktiviteter under oppholdet i byen. De hadde også på kort tid skaffet seg 

venner. De kjente hverandre ikke fra Danmark, slik jeg først hadde trodd, men hadde blitt 

introdusert for hverandre i Nuuk for få uker siden, gjennom noen felles bekjente. Selv om de 

bare hadde kjent hverandre i en kort periode hadde de allerede vært på flere båtturer sammen og 

planla aktiviteter i tiden som kom. Både rundt middagsbordet og på båtturen hadde jeg fått 

inntrykk av at folk kjente hverandre bedre og over lengre tid enn det de i virkeligheten gjorde, og 

det slo meg hvor fort «flyvefriske» stiftet bekjentskap og skaffet seg venner. I tillegg merket jeg 

meg at de innledet vennskapsrelasjoner med andre som også nylig var ankommet byen. 

 Noe av årsaken til slike hurtige grupperinger tror jeg vi kan finne svar på ved å se til 

Runar Døvings (2011) forskning gjort på sydenturister. Døving skriver at gruppedannelse skjer 

utrolig rask blant turistene og argumenterer for at den avgrensede tiden de oppholder seg i Syden 

har påvirkning på den raske prosessen av gruppedannelse (2011, s. 23). Bente og hennes 

middagsgjester, samt kjæresteparene på båtturen, var riktig nok i Nuuk i en lengre periode enn én 

til to uker som er typisk for et sydenopphold, men de skulle likevel bare være i byen i en 

tidsbegrenset periode og den hurtige gruppedannelsen, tror jeg henger sammen Døvings poeng 

om at: «vil du være med så heng på» (2011, s. 23). Det er nærliggende å anta at tilflyttere ønsket å 

få en omgangskrets mens de var bosatt i byen og da var det bare å hive seg ut i det med det 

samme.  

 Videre skriver Døving at grupperinger i Syden gjerne skjer etter faktorer som hotell, språk 

og alder og at man «snakker lite om sosial bakgrunn, men snarere overkommuniserer likhet» 

(2011, s. 23). Dette sammenfaller med Marianne Gullestads (1989) poeng om likhetstankegangen 

i Norge. En slik tankegang, skriver hun, fører til «en samhandlingsstil der det som partene har til 

felles (likhet) fremheves», mens det som skiller folk fra hverandre holdes utenfor denne 

samhandlingen (s. 117). Selv om Gullestad tar utgangspunkt i en norsk kontekst, ser jeg hennes 

poeng som relevant også i dette henseende. Oppfattelsen av å være lik var tilsynelatende viktig 

for midlertidige tilflyttere. Likhetstankegangen var ikke knyttet til deres bakgrunn eller til det livet 

de hadde levd i Danmark, men til at de var like ved at de alle var danske tilflyttere som var 

forholdsvis nye i byen. De var i samme situasjon.  

 Hverken i middagsselskapet eller på båtturen var det grønlendere eller andre fastboende 

til stede. Dette var ikke en tilfeldighet. De færreste midlertidige tilflyttere omgikk fastboende 

regelmessig. Mads, en av mennene fra båtturen, sa at han syntes det var dumt å knytte seg for 

sterkt til stedet og til folk, fordi det ville bli tungt og vanskelig å reise fra Nuuk hvis man var 
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altfor involvert. Det var synd å forplikte seg til noen man ikke fikk mulighet til å følge opp, og 

det ville ikke være rettferdig overfor dem man reiste fra, mente han. Bentes begrunnelse for at 

hun i liten grad omgikk fastboende var at de ikke ønsket å bli kjent med henne siden hun ikke 

hadde tenkt å bosette seg for godt. Dette var ikke en unik forklaring, slike utsagn hørte jeg 

flerfoldige ganger i løpet av feltarbeidet, både av midlertidige og bofaste dansker så vel som 

grønlendere. Henrik, fra billiardklubben, bekreftet en slik holdning da vi snakket sammen en dag, 

i det han sa: 

 

Du bruger meget energi i virkeligheden på at lære nogle mennesker at kende, du giver 

meget af dig selv, hvis man skal være gode venner (...). Og så går der to og et halvt år og 

så rejser de. Når man har gjort det nogle gange så nei (...). Sådanne der som har været her 

nogle år sådanne gider vi faktisk ikke involvere os i. 

 

Henrik fortalte videre at han og hans kone hadde mistet ni vennepar til Danmark i løpet av ett år, 

noe de hadde opplevd som en stor påkjenning. Kari følte det på samme måte og undret seg over 

hvorfor det var forventet at de fastboende til stadighet skulle ta ansvar for alle de nye som hele 

tiden kom tilflyttende. Av andre fikk jeg høre at det var danske tilflyttere som var skyld i at 

midlertidige og fastboende hadde begrenset omgang med hverandre. En grønlandsk venn av meg 

sa at danske tilflyttere bosatte seg i Qinngorput, i «dansker gettoen» som han kalte det, og omgikk 

kun andre dansker og gjorde ingen innsats for å bli integrert i samfunnet i den perioden de bodde 

i byen. Alle disse begrunnelsene er knyttet til midlertidigheten i egen eller andres opphold i byen. 

 Gullestad (1989) skriver at «personer definerer hverandre som like ved å være tilgjengelige 

for hverandre. Utilgjengelighet, derimot, er et tegn på ulikhet» (s. 117). I det «sosiale rommet» 

mellom fastboende og midlertidige tilflyttere ser det ut til å eksistere en forståelse av at «de andre» 

ikke ønsker kontakt, og at de derfor unngikk å gjøre seg tilgjengelig for hverandre. Henrik og 

Kari bekrefter utilgjengeligheten: de ønsket ikke å involvere seg i midlertidige tilflyttere når de 

visste at de skulle flytte. Likhet i form av bofasthet, det å være i samme situasjon, ser ut til å være 

viktige faktorer for tilgjengelighet og gruppedannelse.  

 Det å fremheve likhetstrekk og felles interesser for de man ønsker å omgås, var slik jeg 

beskrev i metodekapitlet noe jeg prøvde på i håndarbeidsklubbene. Hvor jeg forsøkte å 

videreføre og gjøre likhet, i stede for forskjell (Lundström, 2010, s. 71), noe som ikke fikk den 

effekten jeg ønsket. Muligens fordi de likhetstrekkene som jeg forsøkte å fremheve, som 

eksempelvis håndarbeid og langrenn, ikke var det de så etter. Jeg hadde et midlertidig opphold, 

mens de hadde ingen returdato. Jeg var ikke i samme situasjon som dem. 
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Henriksen (2014) beskriver hvordan danske tilflytteres opplevelse av å være i samme situasjon var 

en faktor som var med på å binde dem sammen, «fordi de hadde behov for hverandre» (s. 50). I 

en by og et samfunn som var helt nytt for dem, og hvor de fort kunne føle seg ensomme, var det 

naturlig å søke til noen som hadde det på samme måte. Videre skriver Henriksen at vennskap 

mellom midlertidige tilflyttere oppstår på bakgrunn av en situasjonsbestemt kontekst som er 

forbundet til tid og sted (2014, s. 51). For, samhandlingsrelasjoner er, slik Thuen påpeker, som 

oftest stedlig forankret (2003, s. 25). Vennskapsrelasjonene mellom middagsgjestene og 

fiskeentusiastene hadde oppstått på bakgrunn av at de befant seg på samme sted til samme tid, 

men vennskapene var ofte avgrenset til nettopp den tiden de befant seg på dette bestemte stedet.  

 Selv om jeg aldri hørte at noen eksplisitt uttalte at vennskap de hadde fått i Nuuk var 

kortvarige eller midlertidige, slik det kommer fram i Henriksens samtaler med danske tilflyttere, 

vil trolig dette være tilfellet for mange av dem jeg omgikk også. Det var også tilfellet for Bente og 

Maria; etter at jeg forlot Nuuk har Bente flyttet tilbake til Århus, mens Maria skal bli boende i 

byen i to år til. De har ikke opprettholdt kontakten etter at Bente flyttet. Om de vil gjenoppta 

forbindelsen når Maria flytter tilbake til Danmark er lite trolig, siden hun skal flytte til 

København og fordi de allerede har mistet kontakten. Danske tilflyttere kommer ikke 

nødvendigvis fra samme by og skal sjelden være i Nuuk like lenge eller i nøyaktig samme periode, 

noe som vanskeliggjør et langvarig vennskap. Vennskap som blir etablert mellom midlertidige 

danske tilflyttere er derfor ofte av midlertidig karakter.  

 Jeg kan ikke avskrive at noen får seg gode venner som de fortsetter å holde kontakten 

med når de er tilbake i Danmark, men det vennskapet som eksisterte i Nuuk som var basert på 

likhet i form av å være danske tilflyttere på et nytt sted, og at de sammen engasjerte seg i de 

aktiviteter som stedet kunne tilby – det var av midlertidig karakter. 

 Måten Bente sparsommelig innredet leiligheten sin på blir et bilde på hvordan hun 

innredet og planla livet sitt i Nuuk. Hun var helt tydelig på at det ikke var hennes hjem, framtiden 

hennes var ikke å finne på dette stedet, og hun hadde tilrettelagt for en mulig tidlig retur før hun 

ankom byen. Bente rakk ikke å føle en sterk tilhørighet til Nuuk eller de folkene hun ble kjent 

med siden hun flyttet etter så kort tid. Nuuk ble aldri hennes homeland, men det var heller aldri 

intensjonen, byen var helt fra starten av bare et midlertidig sted. Mens for andre danske tilflyttere 

var ikke det å bo i Nuuk preget av midlertidighet, men snarere det motsatte.  
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Et godt kameratskap 

Frank kom til Nuuk som ung gutt, planen var at han skulle arbeide på en båt i noen måneder før 

han skulle returnere til Danmark. Han flyttet aldri tilbake, han hadde forelsket seg i landet, men 

han hadde også forelsket seg i en grønlandsk jente, og som han selv beskrev «så var der en pige 

der ligsom slog benene en lille smule væk under mig, det var nok en af grundene til at jeg blev». 

Frank giftet seg med denne piken, og de var et av de mange ekteparene som var medlemmer i 

billiardklubben. Det hadde de vært i mange år. Medlemmene var, med noen få unntak, ektepar 

bestående av nettopp danske menn og grønlandske damer. I klubben spilte mennene billiard 

mens damene satt ved et bord og spilte kort. 

 Lokalet hadde dunkel belysning og persiennene var trukket ned. Innerst i rommet stod 

det et billiardbord og på veggene hang det hyller med pokaler og innrammede diplomer. Det var 

alltid en spøkefull og munter tone mellom spillerne over billiardbordet. De hadde for vane å 

«drille»55 hverandre som de kalte det, men det var godhjertet, skulle jeg vite. De kommenterte 

hverandres spill, både når det ble spilt godt og når det ble spilt dårlig. Billiard var ikke bare lek, de 

spilte for å bli gode og diplomene og pokalene som hang på veggene hadde de vunnet ved å delta 

i flere turneringer.56 Vinneren av den årlige interne turneringen fikk navnet sitt rammet inn og 

hengt opp ved siden av vinnerne fra tidligere år. Det skulle være litt prestisje å komme på 

førsteplass. Den lange rekken med diplomer og pokaler avslørte at denne klubben hadde eksistert 

i mange år.  

 Henrik fortalte at han sammen med noen av de andre medlemmene hadde gått sammen 

og etablert klubben for omlag tjue år siden, og lokalet hadde de leid siden den gang. De hadde 

startet klubben fordi de ville ha et sted hvor de kunne drive med det de likte aller best, nemlig å 

spille billiard sammen med gode venner. I bilen på vei til mitt første møte med billiardklubben 

spurte jeg Henrik om det var noen spesielle dager i uka som var klubbdager. Han svarte at ja, det 

var det. Det var mandager, tirsdager, onsdager, torsdager og fredager. Vi lo, men han spøkte ikke, 

«vi er der stort set hver dag», la han til. Klubben hadde omlag tretti medlemmer, men det var kun 

rundt åtte stykker som kom innom hver dag eller noen faste dager i uken, de andre stakk innom 

litt nå og da. 

 Billiardklubben var en nøkkelklubb, fortalte Henrik videre. Nysgjerrig spurte jeg hva det 

ville si? Han forklarte at det innebar at alle medlemmene hadde hver sin nøkkel og kunne komme 

og gå som de ville og derfor hadde ikke klubben en fast åpningstid. Hvert medlem betalte et 

medlemskontingent på en viss sum hver måned og det var kun medlemmer og deres inviterte 

                                                 
55 Som betyr å erte. 
56 Det eksisterte flere billiardklubber i byen som de spilte mot i ulike turneringer. 
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som hadde adgang i klubben, ingen andre. Dersom noen ønsket å bli medlem ble det innkalt til et 

møte hvor det skulle stemmes over det nye medlemskapet. Hvis det var én i klubben som stemte 

nei ville ikke vedkommende få plass i klubben. Frederik, en av medlemmene, påpekte at det ikke 

var noe poeng i å ta inn noen nye som ikke kom overens med de som allerede var der. Han 

fortalte at de som kom i klubben var folk som de alle sammen «godt kunne lige», noe som var 

viktig for å opprettholde det gode samholdet og for at alle skulle fortsette å trives. 

 I alder var de fra omlag femti til sytti år og hadde ulike jobber, noen var selvstendig 

næringsdrivende, andre var byggarbeidere, håndverkere eller fiskere. Medlemmene var svært 

opptatte av å formidle til meg at det var allslags folk som kom i klubben og henviste nettopp til 

hva de forskjellige arbeidet med. Selv om de uttrykte at medlemmene var ulike og påpekte at 

hvem som helst kunne søke om medlemskap, var det ikke hvem som helst som kom i klubben og 

de som kom var heller ikke så ulike. Jeg påpekte ovenfor en rekke av medlemmene at jeg ikke 

hadde sett noen grønlandske menn i klubben. Til svar fikk jeg at det var de klar over, men at de 

ikke visste hvorfor det var slik, som alle andre var de velkomne til å søke om medlemskap. Det 

var heller ingen midlertidige danske tilflyttere å finne i klubben og som sitatet til Henrik ovenfor 

beskriver, så orket han ikke involvere seg i folk som skulle reise igjen og derfor gjorde han seg 

ikke tilgjengelig for dem.  

 Det så ut til at likhet var viktig for å kunne passe inn i klubben. Klubbmedlemmene 

hadde på samme måte som midlertidige tilflyttere gruppert seg sammen med folk som var i 

samme situasjon som dem selv; bofaste danske menn og deres grønlandske koner. De færreste av 

medlemmene gikk på vertshus inne byen og en av grunnene til dette forklarte de, var at ølen der 

var så innmari dyr og dessuten var alle vennene deres å finne i klubben. I tillegg unngikk de å 

møte fulle grønlendere som ba dem om å reise hjem eller å bli kalt for «dumme dansker». Dette 

hørte jeg dem aldri si da det var flere til stede, men dette kom fram i samtaler med de danske 

mennene en og en.  

 «Når de sosiale forskjeller oppleves som for store, unngår man samhandling» skriver Lien, 

og viser til Gullestad som betegner dette som avstandsskapning som strategi (2001b, s. 87). Ved å 

etablere en nøkkelklubb kunne de selv regulere hvem de ønsket å omgås og de kunne skjerme seg 

for ubehagelige tilrop fra grønlendere og den store gjennomtrekken av danske tilflyttere. Det 

«sosiale rommet» mellom mennene i billiardklubben og midlertidige danske tilflyttere og til tider 

fulle grønlendere inneholdt for mennene elementer av ustabilitet og ubehagelighet, noe de ikke 

ønsket å forholde seg til og derfor valgte å ikke oppsøke. Poenget med å etablere en slik klubb 

var at alle skulle trives og derfor var det, som Frederik påpekte, viktig at medlemmene var folk 

som alle kunne like. Klubben var både inkluderende og ekskluderende på en og samme tid; 
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inkluderende ovenfor de som var like dem selv og de som opplevdes å passe inn i det allerede 

eksisterende nettverket, og ekskluderende ovenfor dem som av ulike årsaker ble opplevd som 

annerledes. 

 Kameratskapet i klubben var, i likhet med vennskap mellom midlertidige tilflyttere, stedlig 

forankret. De hadde dannet en klubb i Nuuk for billiardinteresserte. Men i motsetning til Bente 

og andre midlertidige var ikke vennskapet av forbigående karakter. Selv om de hadde erfart at 

folk flyttet til Danmark, hadde de fleste av de nåværende medlemmene bodd i landet i en årrekke 

og mange hadde planer om å bli boende for godt. Dette medførte at det var en nokså stor 

stabilitet i klubben og at medlemmene kjente hverandre svært godt. Nærhet, skriver Thuen, 

skaper «forutsetninger for å etablere og vedlikeholde lokaliserte nettverk» (2003, s. 25). 

Billiardklubben ble et møtested, et sted for samhandling, og et sted hvor de kunne opprettholde 

vennskapet med de andre medlemmene. 

 Det så ut til at alle kom godt overens i klubben, og at det gode kameratskapet, som de 

stadig påpekte ovenfor meg, var reelt. Det var mye latter i klubben og flere historier ble delt over 

billiardbordet. Historier som vitnet om et langt liv i byen og at de hadde kjent hverandre lenge. 

Aage fortalte at det sosiale nettverket han hadde fått i billiardklubben var den avgjørende årsaken 

til at han ble boende i Nuuk. Tor, som hadde vært med å etablere klubben i sin tid, satt også 

svært stor pris på det de hadde klart å skape. Han fortalte at etter at hans grønlandske kone hadde 

gått bort for noen år siden syntes han det var så fint å komme dit. Det var godt å ha et sted å dra 

til hvor han kunne møte kjentfolk. Tor var i klubben hver dag etter jobb. En dag da han ikke 

dukket opp, ringte de etter ham og spurt om han var syk. Da han fortalte at han hadde blitt 

hjemme på grunn av det dårlige været, tilbydde de seg å hjelpe ham å avise bilen, eller de kunne 

komme å hente ham, hvis han ønsket det. Tor var takknemlig for at det var så mye fint 

kameratskap. Det syntes han var utrolig viktig. 

 

På innsiden og utsiden av samfunnet 

De fleste mennene i billiardklubben hadde bodd lengre i Nuuk enn det stedet de kom fra i 

Danmark. De hadde i likhet med Frank kommet til byen som unge gutter for å arbeide og ingen 

av dem hadde planlagt å bli boende. Men så hadde de forelsket seg i landet eller i en pike, eller i 

begge deler, og blitt boende likevel. Klubbmedlemmene hadde alle bodd i byen i omlag tretti år, 

var yrkesaktive og hadde investert i egen bolig. I tillegg hadde de giftet seg inn i grønlandske 

familier og fått barn som nå var blitt voksne. Det var i Nuuk livene deres utspilte seg. Deres 

tilhørighet til Nuuk var noe som hadde utviklet seg gjennom mange år i byen, for som Thuen 

påpeker er stedstilhørighet en funksjon av tid (2003, s. 13). 
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Selv om Hans hadde anbefalt meg å reise nordover for å besøke det «rigtige» Grønland og Frank 

entusiastisk hadde fortalt meg om isbjørnen han hadde fanget, virket det ikke som at slike 

fantastiske historier eller bildet av et eksotisk Grønland hadde så stor betydning for dem i 

hverdagen. De hadde ikke, på samme måte som Ole og Siri formeninger om hva tiden burde 

brukes til i Nuuk. De var bofaste og hadde tilgang på omgivelsene når som helst og hadde det 

ikke travelt med å skulle oppleve noe nytt. Fritiden valgte de å bruke på det de likte aller best; å 

spille billiard sammen med gode venner. Dette er ikke ensbetydende med at de ikke benyttet seg 

av det omkringliggende landskapet. Flere av medlemmene eide båt og hadde hytter inne i 

fjordene som de benyttet seg av i sommerhalvåret. Men, de var kjent med og vant til livet i Nuuk 

og hadde derfor ikke den sammen entusiasmen og eventyrlysten som det de «flyvefriske» hadde. 

Landet som hadde vært et dreamland da de først ankom, var nå blitt deres homeland. 

 Nuttall (1992) skriver at danskene i Grønland er på innsiden og utsiden av samfunnet på 

en og samme tid. De er på innsiden ved at de bor i landet for en kortere eller lengre periode, men 

at de forblir på utsiden på grunn av etniske og kulturelle forskjeller, de deler ikke det samme 

språket og de sosiale relasjonene mellom de to gruppene er ikke basert på kjennskap (s. 104). En 

slik beskrivelse kan stemme for noen dansker, kanskje aller mest for de som var bosatt for en 

midlertidig periode og som ikke omgikk grønlendere, som eksempelvis Bente og Maria. Den 

typiske mangelen på grønlandsk språkbeherskelse blant danske tilflyttere, som jeg tidligere har 

beskrevet, underbygger også Nuttalls påstand. Men likevel er hans beskrivelse noe unyansert ved 

at han for det første framstiller dansker og grønlendere som to ulike og adskilte grupper, noe som 

jeg har påpekt at kan være svært problematisk. For det andre skriver han at relasjonen mellom de 

to gruppene ikke er basert på kjennskap, hvor han trekker fram etniske, kulturelle og språklige 

forskjeller. Hvis dette er kriterier for å være på innsiden eller på utsiden av det grønlandske 

samfunnet vil det være svært mange, ikke bare danske tilflyttere, men også grønlendere som faller 

utenfor. Med en så lang felles historie mellom Danmark og Grønland rent politisk, men også 

mellommenneskelige relasjoner mellom danske tilflyttere og grønlender er det vanskelig å 

akseptere påstanden om at de er helt fremmede for hverandre.  

 Mennene i billiardklubben anså seg selv som danske og som Aage påpekte ville han aldri 

føle seg som en grønlender uansett hvor mange år han bodde i landet. Mennene var etnisk 

danske og sånn sett forskjellige fra sine grønlandske koner og andre som definerer seg som 

grønlendere. De behersket heller ikke det grønlandske språket og man kan da konkludere med at 

klubbmedlemmene var på utsiden av samfunnet, slik Nuttall beskriver. Men dette stemte ikke 

overens med klubbmedlemmenes egne opplevelse av og tilknytningen til stedet, venner og 

familie. Selv om de ikke var grønlendere eller snakket språket følte de en sterk tilhørighet til 
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Nuuk. Thuen (2003) skriver hvordan stedstilhørighet er noe som er «er tilskrevet, sjeldnere 

oppnådd», og at dette er noe som «ideelt sett er gitt ved fødsel og oppvekst». Videre viser han til 

Gullestad og hvordan «vi i vår kultur forestiller oss «hjemsted» som grunnleggende kjernesymbol 

for sosial tilhørighet, stabilitet og kontinuitet» (s. 13). De danske mennene i klubben var verken 

født eller oppvokst i Grønland, og i den forstand var ikke byen eller landet deres hjemsted eller 

hjemland. Men etter at de hadde stiftet familie og bodd i byen i mange år, følte de seg på innsiden 

av samfunnet likevel, de følte seg hjemme i Nuuk.  

 Tor bekreftet dette da jeg var innom ham på arbeidet hans en dag. Vi snakket sammen og 

jeg spurte om han hadde noen tanker om tilbakeflytting til Danmark. Han svarte: «Nei! Nei, jeg 

blir her! Jeg skal dø her oppe. Jeg har jo alt her. Jeg har sosialt samvær, det har du jo selv set i 

vores billiardklubb, ikke også? Jeg har en fantastisk deilig bolig, du kan se den herfra» han trakk 

opp persiennene og pekte på huset sitt oppe i bakken «det har jeg selv bygget». Tor fortalte at han 

har hatt det fantastisk godt i Nuuk, med deilige mennesker og flott natur. Han hadde ikke trodd 

et eneste øyeblikk da han søkte på jobb i Grønland at han ville «få det så godt, så godt». 

 Tor fortalte at han hadde tatt avskjed med mange danske tilflyttere som hadde bodd i 

Nuuk i en mannsalder, folk som plutselig hadde uttrykt at nå orket de ikke mer, nå ville de flytte 

tilbake: «Farvel! Good bye! Forever! », hadde de sagt, og så hadde de pakket sakene sine og dratt. 

Han pleide bare å svare at «jaja, bare rolig, de kommer nok snart tilbage igen». Og det viste seg at 

han ofte hadde rett, normalt etter ett eller to år hadde de returnert til Grønland. Det er ikke alle 

som greier en tilbakeflytting, eller en «hjemvendelse» som Henriksen kaller det (2014, s. 55). Slik 

hadde det vært for Henrik og Grethe, som for noen år siden hadde flyttet fra Nuuk. De kunne 

ikke finne seg til rette i forholdene i Danmark. De kom tilbake til et land som ikke var slik de 

husket at det var. De hadde vært klar over at ting hadde endret seg, men det var vanskelig å 

forutse hvordan det nye livet i Danmark ville bli og overgangen fra å ha bodd så lenge i Nuuk ble 

svært stor. Henrik og Grethe kunne ikke falle til ro i Danmark og det å returnere til Nuuk igjen 

opplevdes i større grad som en hjemvendelse enn det hadde vært å flytte tilbake til Danmark. 

Nuuk og Grønland var blitt deres homeland. 

 Stedstilhørighet er, som jeg har vist, knyttet til tid (Thuen, 2003, s. 13). Tid er viktig, for 

det er over tid at tilknytning og tilhørighet til det stedet man bor og beveger seg i, utvikler seg. Og 

det er over tid at kunnskap og erfaring skapes og at man identifiserer seg med og føler tilknytning 

til bestemte steder. Det viser medlemmene i billiardklubben og det var også tilfelle for Kari og 

Sissel. 
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«Man tar vare på hverandre her oppe» 

Kari og jeg var på besøk hos Sissel, og mens hun ordnet i stand middagen gikk vi inn i stua og 

bort til de store vinduene for å se på utsikten. Jeg hadde fått for vane å gjøre det, i en by hvor de 

fleste leiligheter hadde utsikt over fjordene som omkranset byen. Karis mann var gravlagt på 

kirkegården like ved og hun forsøkte å se om hun kunne få øye på gravstedet hans fra vinduet. 

Hun mente at det ikke kunne finnes noen kirkegård med en så fin plassering som denne, med 

utsikt over Godthåbsfjorden og fjellet Sermitsiaq.  

 Det var ikke før sin manns begravelse at hun virkelig forstod hva som gjorde Nuuk til et 

annerledes sted og hva det var som gjorde at hun likte seg så godt. «Man tar vare på hverandre 

her oppe», fortalte hun. Folk hadde kommet bort til henne, ikke bare i begravelsen, men også i 

tiden etter, på gaten og i Brugseni, og gitt henne klemmer og gode ord. Hun fikk ikke ha sorgen 

for seg selv, folk trengte seg på og oppsøkte henne når hun hadde det vanskelig, noe hun syntes 

var veldig rørende. I Danmark mente hun at det var helt annerledes. Der ville ikke folk krysse 

gaten for å oppsøke noen i sorg, folk blandet seg ikke og man ble overlatt til seg selv i en 

vanskelig tid. Om en slik beskrivelse av folk i Danmark er sann eller ikke, er det umulig å svare 

på, men dette var Karis oppfattelse og dermed var det en sannhet for henne. En slik 

sammenligning favoriserer væremåten i Nuuk framfor den i Danmark. Det var i det «sosiale 

rommet», i møte, interaksjon og nærvær med folk over tid at Kari hadde fått øynene opp for 

stedet og skjønte hvor mye det betydde for henne.  

 Stedstilknytning er ikke en statisk størrelse, minner Munkejord (2011) oss på, det er noe 

som «utvikler seg kontinuerlig i samhandling mellom aktører og i relasjon mellom aktører og 

omgivelser» (s. 33), og som jeg skrev innledningsvis hadde de stedene i Danmark som Kari kjente 

til, forandret seg og blitt fremmed for henne. Det var i Nuuk hun hadde bodd i nesten femti år 

og det var i Nuuk hun hadde blitt omfavnet av folk i en vanskelig tid. Begravelsen hadde vært en 

stor opplevelse for henne og hadde fått henne til å innse at det var i Nuuk hun følte seg hjemme.  

 Da vi satte oss til bordet var Kari og Sissel ivrige med å fortelle om sine liv i Nuuk; de 

fortalte at de hadde kjøpt seg hus, hva de hadde arbeidet med, at de hadde født og oppdratt barn 

og at de var blitt besteforeldre. De var nå pensjonister, men var likevel svært aktive. De arbeidet 

blant annet frivillig i gjenbruksbutikken flere dager i uken. Etter mange år i byen hadde de begge 

store bekjentskapskretser. For som jeg har påpekt tidligere er Nuuk en «lille storby» og folk som 

har bodd lenge i byen kjenner gjerne til hverandre, gjennom naboskap, familieforhold eller fra 

arbeidslivet.  
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Og kjenner de hverandre ikke, så har de mest sannsynlig hørt om hverandre; for «kamikposten»57, 

et begrep som ble brukt om nyheter og sladder, spredte seg raskt i byen og gjorde at folk ofte 

visste det siste nye om kjente, så vel som bekjente. I gjenbruksbutikken var det alltid noen kjente 

og bekjente som kom innom for å hilse på, og Kari og Sissel tok seg bestandig tid til å slå av en 

prat.  

 Etter at vi hadde spist tok Sissel fram et album med utklipp og fotografier. Hun pekte og 

fortalte, og de to voksne damene mimret om mange fine hendelser og opplevelser som de hadde 

hatt sammen, og hver for seg i byen. De hadde minner fra steder i Nuuk hvor ulike begivenheter 

hadde funnet sted og de forskjellige praksiser de hadde bedrevet. Stedene blir en måte å rette 

blikket mot fortiden, og gir en «hjelp til å erindre» (Thuen, 2003, s. 13). Sissel fortalte at Nuuk ser 

helt annerledes ut i dag enn det byen hadde gjort da hun og mannen hennes kom tilflyttende på 

åttitallet. Byen hadde hatt en enorm vekst og utvikling på disse knappe tretti årene hun hadde 

bodd i byen. Kari fortalte at det omtrent bare var den gamle delen av byen med Kolonihavnen og 

Myggedalen som ikke var endret betydelig.  

 

 

 

Figur 11. Utsikt over den eldste bydelen, kolonihavnen, med nye boligblokker i bakgrunnen 

 

 

                                                 
57 «Kamikposten» var tidligere betegnelsen på et stykke papir som var brettet på en bestemt måte og som inneholdt 
en beskjed. Papiret ble stukket ned i det grønlandske fottøyet kamik da det skulle fraktes fra sender til mottaker. 
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Sissel og hennes mann bodde i den tettbebygde bydelen Nuussuaq hvor det i dag bor omlag 2600 

mennesker (Lauridsen, 2015, s. 275). I dette området hadde det tidligere ikke vært noe 

bebyggelse. De hadde pleid å smøre matpakke, spenne skiene og gått turer dit fra sentrum av 

Nuuk. Og, der hvor den nyeste bydelen Qinngorput i dag ligger, dit pleide de å kjøre med båt for 

å plukke sortebær.58 Og da hadde de reist langt, fortalte hun, nå var det bare en svipptur dit med 

bil. De nye boligområdene i Nuuk, blir et «meget fysisk håndgribeligt udtryk for byens udvikling» 

(Sørensen, 2003/2005, s. 191).  Thuen (2003) skriver at «stedet representerer variasjoner over en 

historie» og at «folk med felles lokal tilknytning har felles erindringer, om enn ikke identiske. Det 

stedlige fellesskap er nettopp definert av koblingen mellom tid og sted» (s. 13). Sissels mimring 

om skiturer og bærplukking, forteller om hennes private bruk av og omgang med omgivelsene. 

Men det er også en historie om en by i endring som hun selv hadde vært vitne til og vært en del 

av sammen med Kari og mange andre.   

 Greve (2014) skriver om hvordan blikket for stedet både er vendt mot fremtiden, men 

også bakover, mot fortiden (s. 34). Ved å mimre om fortiden gjennom historier og fotografier, 

men også ved å vise til spesifikke steder, som steder for bærplukking og gravstedet til Karis 

mann, reiste jeg i tid sammen med damene, til ulike betydningsfulle steder i omgivelsen og jeg 

fikk høre om mennesker som hadde vært viktige for dem. Livet de hadde levd i byen, den 

fortiden som de mimret om, hadde gjort at Nuuk for Karis del også var et sted for framtiden. For 

Grønland var jo hennes hjemland, for pokker. Men Sissel hadde det ikke på samme måte.  

 

Å kjenne gress mellom tærne 

Til tross for at Sissel hadde bodd i Grønland i tretti år og følte en sterk tilknytning til stedet, 

ønsket hun på sikt å flytte tilbake til Danmark. Nuuk er ikke en by å bli gammel i, mente hun. 

Dette var en begrunnelse som gikk igjen blant danske tilflyttere som hadde bestemt seg for å 

returnere til Danmark en gang i framtiden. Sunhedsvæsenets59 tilbud til pensjonister var ikke like 

godt i Grønland, ble det sagt. I tillegg gjorde vær og klima det utfordrende å ferdes i byen når 

man ble gammel og dårlig til beins. Danmark ville gi dem en bedre alderdom, hevdet Sissel. Men 

å gi slipp på Grønland når de flyttet var uaktuelt, påpekte hun videre. De ville opprettholde 

kontakten med venner og familie som ble boende i Nuuk og det å reise tilbake på besøk så hun 

på som en selvfølge.  

 Sissel fortalte at det var ting med Danmark som hun savnet og som hun ønsket å flytte 

tilbake til. Hun kunne for eksempel like varmen om somrene svært godt og hun elsket å arbeide i 

                                                 
58

 Sortebær er det bæret som kalles krekling eller krøkebær på norsk. 
59

 Sunhedsvæsenet er det som kalles helsevesenet på norsk 
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hagen og kjenne gress mellom tærne. Sissel og hennes mann hadde et hus i Danmark som de 

hadde planlagt å flytte inn i når de bestemte seg for en tilbakeflytting. Hun fortalte med stor 

entusiasme at i nabohuset bodde det en grønlandsk dame. Siden de hadde bodd i Nuuk i så 

mange år ville det å flytte tilbake til Danmark være det samme som å starte helt på nytt. Det 

hadde vært vanskelig å opprettholde gode og nære vennskapsrelasjoner til folk i Danmark siden 

de geografiske avstandene hadde vært så store over så mange år. Derfor var det spesielt godt og 

betryggende å vite at deres nærmeste nabo ville bli en grønlender. Selv om de ikke kjente henne 

noe særlig ennå, var Sissel glad for at de skulle få noen å dele grønlandserfaringer med, og noen 

som hadde en forståelse for hvordan livet utspant seg i Nuuk.  

 «Bevegelige erfaringer», som jeg tidligere har vært inne på, hvor mobilitet og 

flerstedstilknytning får betydning for hvordan danske tilflyttere opplever å bo i Nuuk, får trolig 

betydning for Sissel når hun flytter tilbake til Danmark. Bevegelse kan sies «å skape nye 

refleksjoner og perspektiver på (bo)steders betydning» (Munkejord & Olsen, 2011, s. 6). Ved at 

Sissel beveger seg tilbake til Danmark vil hun mest sannsynlig, bevisst eller ubevisst, ta i bruk 

bostedserfaringer fra Nuuk. Dette var erfaringer hun ikke hadde da hun flyttet til Grønland, og 

vil antagelig få henne til å se Danmark, men også Grønland, i et nytt og annerledes lys. 

  Sissel var en fastboende og midlertidig tilflytter på en og samme tid. Hun ble av andre 

sett på som en fastboende danske, fordi hun hadde bodd tretti år i byen og siden hun 

tilsynelatende hadde slått seg til ro med hus og familie. Hun hadde ikke planlagt eller tilrettelagt 

for en retur slik Bente hadde gjort og hun omgikk ikke midlertidige tilflyttere. Sissel hadde likevel 

hele tiden levd i den visshet om at hun og hennes mann en gang i framtiden ville flytte tilbake til 

Danmark. Dette hadde ikke vært en hemmelighet, men siden hun hadde bodd så lenge i byen ble 

hun ikke assosiert med midlertidige tilflyttere. Hva som blir forbundet med midlertidige danske 

tilflyttere blir gjennom Sissel satt på prøve, fordi hun ikke var en av dem som bare ble i byen i en 

kort tid, men i en lang midlertidig periode. Denne lange midlertidige perioden hadde ført til at 

også Sissel følte en sterk tilhørighet til Nuuk og de folkene hun omgikk. Kanskje var Grønland, 

for Sissel, et dreamland og et homeland på en og samme tid? 

 

Avslutning 

Hva som oppleves som et hjemsted, som et homeland, er svært forskjellig. For Bente og Maria var 

leilighetene deres et midlertidig hjem før de returnerte til sitt hjemland Danmark. Tilknytning og 

tilhørighet til sted er noe som tar tid. For mennene i billiardklubben og for Kari og Sissel var det 

de sosiale nettverkene, minnene og de felles erfaringene som hadde ført til at de opplevde at 

Nuuk var deres homeland. I kontaktsonen mellom midlertidige tilflyttere og fastboende settes 
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opplevelsen av hva stedet Nuuk er eller oppleves å være, homeland eller dreamland, i spill. For deres 

ulike blikkene på stedet, var avgjørende for hva og hvem de engasjerte seg i og hvordan de 

grupperte seg.  
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8. Avsluttende bemerkninger 

Etter endt «containerjubileum» vil Maria igjen få besøk av flyttefolk som kommer for å pakke ned 

alle tingene hennes i containere, og flyttelasset vil bli fraktet tilbake over Atlanteren. Hennes 

midlertidige opphold vil da være over og Grønland vil ikke lenger stå for henne som «en myte, en 

idé, et eventyr» (Thisted, 2002, s. 91), men som et faktisk sted. Oppholdet opplevdes kanskje som 

et eventyr, men gjennom å bo i byen tilegnet hun seg kunnskap om og erfaringer med stedet og 

folkene som bodde der. Tanken om å besøke det «forjettede land» slik Anne uttalte, gjør 

Grønland til et eksotisk sted, et sted det er spennende å reise til fordi man har hørt historier 

derfra og har forventninger til hvem man skal møte og hva man skal få oppleve. Dette blir både 

bekreftet og avkreftet i møte med Nuuk og Grønland, gjennom hvordan stedet blir tatt i bruk, 

snakket om og hvem man omgås. Når Maria er tilbake i Danmark vil hun sitte igjen med en ny 

forståelse av hva Nuuk kan være, basert på hennes egen opplevelse.  

 Jeg har valgt å fortelle historiene til noen danske tilflyttere i Nuuk fordi deres stemmer 

har forsvunnet i den forskningen som har blitt gjort i og på Grønland. Danske tilflyttere som ikke 

er født eller oppvokst i Nuuk, men som kommer til byen i voksen alder, har en annen forståelse 

av hva Nuuk er eller kan være enn det grønlendere og andre fastboende har, noe som har fått lite 

plass i forskning om livet i Grønland. Danske tilflyttere opplever stedet annerledes blant annet 

fordi de har med seg bostedserfaringer fra Danmark, som gjennom sammenligning påvirker 

hvordan de opplever Nuuk. Livet i Grønland blir annerledes blant annet ved at de får nye 

naturopplevelser, andre arbeidsoppgaver og et mer avslappet forhold til tid.  

 Jeg har gitt et innblikk i hvorfor danske tilflyttere kommer, hva de beskjeftiger seg med og 

sammen med hvem, hva det er som gjør at noen blir boende i en midlertidig periode, mens andre 

blir boende for godt. Ved å flytte fokus fra grønlendere til danske tilflyttere i en grønlandsk 

kontekst, åpner dette opp for å se relasjonen mellom folk og opplevelsen av stedet Nuuk på en 

ny og annerledes måte. For å gjøre dette har jeg fokusert på Nuuk som et møtested, en 

kontaktsone, på ulike måter.  

 Når det gjelder Nuuk som kontaktsone mellom dansker og grønlendere, bærer den i 

varierende grad preg av en tidligere kolonial historie. Historien har fordret et behov for å definere 

grønlendere og dansker som forskjellige fra hverandre. Oppfattelsen av grønlendere og dansker 

som et «vi» og et «dem», har fått stor plass i tidligere forskning gjort i Grønland. I oppgaven min 

har jeg vist at dette ikke er klare definerte grupperinger, men kategorier som hele tiden utfordres 

gjennom nær kontakt mellom dansker og grønlendere. Dette belyser blant annet eksemplene med 

Claus og Malik, samt Anja og Knud hvor kategoriene de blir tilskrevet, både er relasjonelle og 
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kontekstuelt konstruerte. 

 Jeg har videre vist at dansker som flytter til og bor i Nuuk ikke nødvendigvis identifiserer 

seg med kategorien «dansk», som med kolonialistiske konnotasjoner blir tilskrevet dem når de 

ankommer byen. Danske tilflyttere fikk nemlig oppleve at det å være dansk fikk en helt annen 

betydning enn det de kjente til fra Danmark og som følge av det, en ny og annerledes måte å bli 

kjent med Grønlands historie på. Dette er en historie som danske tilflyttere blir en del av ved at 

de velger å komme til landet. Selv om danske tilflyttere kjenner til kolonihistorien, dog i ulik grad, 

kan det være både sjokkerende og ubehagelig å oppleve at de selv blir forbundet med den 

koloniale fortiden. Ellen er et eksempel på dette, for som hun selv sa opplevde hun ikke å være 

personlig ansvarlig for eller involvert i den. Oppholdet i Nuuk for Ellen handlet om muligheter til 

arbeid, hun var ikke bevisst hva hun representerte for grønlendere da hun kom.  

Det Ellens historie viser, er hvordan dansker i Danmark ikke har vært nødt til å forholde 

seg til den koloniale historien. Det er ikke noe som påvirker dem i hverdagen, og derfor er det 

ikke nødvendigvis et forhold eller en relasjon som de kjenner godt til eller omfanget av før de 

ankommer Nuuk. Til tross for at danske tilflyttere har kommet til landet i årevis og at de kjenner 

til Grønland gjennom ulike historier, så møter de stedet og folkene når de lander i Nuuk, for aller 

første gang. Å være dansk i Nuuk er noe helt annet enn å være dansk i Danmark.  

En av grunnene til at dansker historisk sett har kommet og stadig kommer til landet blir 

sagt å henge sammen med en interesse for å hjelpe grønlenderne og Grønland. Mangel på 

kvalifisert arbeidskraft i Nuuk og behovet for å hente inn kompetanse utenfra, bekrefter 

oppfattelsen om at dansker faktisk kommer for å hjelpe Grønland. Selv om dette ikke 

nødvendigvis er intensjonen, kan deres arbeid likevel anses som en form for hjelp siden de kan 

tilby noen kvalifikasjoner som det ikke finnes lokalt. Men hvis man vender litt på det, kan man si 

at også Grønland tilbyr en slags hjelp, for eksempel ved å gi arbeid til arbeidssøkende som ikke 

får seg jobb i Danmark. Nyutdannede danske tilflyttere får andre muligheter og ny kunnskap som 

kan hjelpe dem i jobbsøkerprosessen når de er tilbake i Danmark. På den måten kan man si at 

danske tilflyttere og Grønland har et slags bytteforhold, hvor begge parter får tilgang på noe de 

trenger. De hjelper hverandre. 

 Selv om mange dansker fortsatt kommer for å arbeide, er ikke arbeid det eneste som er 

med på å definere Nuuk som sted for danske tilflyttere. Ved å bruke stedet på ulike måter, 

gjennom arbeid, men også sosiale møtesteder som billiardklubben, håndarbeidsklubber, 

frivillighetsarbeid, middagsselskaper og båtturer, genereres ulike erfaringer og opplevelser av 

byen. Jeg har vist hvordan Nuuk er «Et sted som ikke er ett, men mange steder», for å sitere 

Kramvig (2014, s. 142). Nuuk er mange steder fordi det tas i bruk og oppleves forskjellig av de 
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folkene som bor og ferdes i byen. Nuuk er et sted for familie og vennskap, et sted hvor danske 

tilflyttere får tilbud om arbeid og karriere, et sted for utendørsaktiviteter og nye opplevelser.  

 Generelt erfarte jeg at dansker i Nuuk kan deles i kategoriene «midlertidige tilflyttere» og 

«bofaste tilflyttere». Det betyr ikke at kategoriene er absolutte, noe eksempelet med Sissel viser. 

Hun hørte til begge kategoriene. For de midlertidige tilflytterne spesielt, så jeg en tendens til å 

oppleve Nuuk som et dreamland. Dette var tett sammenvevd med motivasjonene de hadde for å 

komme i utgangspunktet. For å forstå motivasjonen bak et grønlandsopphold, og hvordan Nuuk 

(for)blir et dreamland for noen danske tilflyttere, er muligheter et viktig stikkord: Det var gjerne 

ønsket om et annerledes liv med nye muligheter som var drivkraften bak en flytting. Oppfattelsen 

av Nuuk som et dreamland viser til attraktive aspekter ved byen, det som gjør det interessant og 

spennende for dansker å komme tilflyttende. De får andre muligheter i Nuuk enn det de får i 

Danmark, både i arbeidslivet og privat, med blant annet eksotiske naturopplevelser i det 

omkringliggende landskapet.  

Mine funn viser at motivasjonen for et grønlandsopphold alltid henger sammen med en 

forestilling om et dreamland, aldri et homeland. Årsaken for å bli, derimot, henger alltid sammen 

med at Nuuk har blitt et homeland. Bofaste danske tilflyttere, som mennene i billiardklubben samt 

Kari og Sissel hadde sterke personlige tilknytninger til stedet og til folk, noe som hadde utviklet 

seg over lang tid. For mennene i billiardklubben hang dette sammen med at de hadde giftet seg 

inn i grønlandske familier, fått barn og hadde opparbeidet seg et stort sosialt nettverk. Mens 

fortellingene til Sissel og Kari viser hvordan steder i omgivelsene, minner, erfaringer og folks 

omsorg og kjærlighet for Kari i en vanskelig tid, gjorde at Nuuk ble et homeland. 

Mitt mål med oppgaven har vært å bidra til en forståelse av Nuuk som et møtested, en 

kontaktsone, for slik å fange kompleksitetene ved den danske befolkningen i Nuuk. Grønlands 

hovedstad er et møtested på flere måter; et møtested mellom grønlendere og dansker, og et 

møtested mellom «flyvefriske» og fastboende dansker. Det er også et sted hvor møter mellom 

ulike oppfattelser av hva Nuuk er, et dreamland eller et homeland, finner sted. 
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