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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður litið á ferðasögur Íslendinga sem lögðu leið sína til Grænlands, 

frá miðri 18. öld og fram yfir miðja 20. öld. Á þessu tiltölulega langa skeiði áttu sér stað 

hægfara breytingar á stöðu þjóðanna beggja á alþjóðavísu. Eftir 1750 fór Ísland að færast 

nær miðju í menningarumræðu Evrópu á meðan Grænland stóða í stað allt fram að 20. 

öld. Markmiðið er að greina hugmyndirnar sem birtist í skrifum íslenskra karla sem sækja 

landið heim. Kannað verður hvernig höfundar spegla sjálfan sig, sína þjóðarsjálfsmynd á 

þessum slóðum. Færð verða rök fyrir því að á Grænlandi hafi Íslendingar skilgreint og 

staðsett þjóðarsjálfsmynd sína gagnvart hinni menningar- og stjórnvaldslegu miðju 

Evrópu. Með þessari nálgun er vonast til þess að öðlast megi dýpri skilning á 

þjóðarsjálfsmynd Íslendinga.  

Notast verður verður við almennar aðferðir sem beitt er innan sagnfræðinnar við 

að rannsaka hugmyndir sem birtast á síðum ferðasagnanna. Ásamt þeim verður notast við 

kenningar og aðferðir ímyndafræða (e. Imagology) og hugmyndir sem hafa sprottið innan 

svokallaðra eftirlendufræða (e. Post-Colonial Studies). Miðja og jaðar, við og hinir, 

valdahlutföll og annarleiki (e. otherness eða altereity) eru grundvallarhugtök í slíkum 

rannsóknum og þau verða einnig höfð ofarlega í huga hér í þessari ritgerð. Sömuleiðis 

verður leitað í smiðju þeirra fræðimanna sem hafa rannsakað orðræðu sem beinist að 

svæðum sem staðsett eru í norðri og hinu svokallaða ysta norðri.  
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Inngangur 

Grænland er stærsta eyja í heimi, næsti nágranni Íslands. Íshella þekur meirihluta landsins 

og þar má sjá dramatísk áhrif loftslagsbreytinganna. Þar búa Inúítar. Eiríkur rauði flúði 

til Grænlands og byggði Brattahlíð. Norrænir menn bjuggu í Grænlandi fram á 15. öld 

þegar byggð þeirra lagðist af og ýmsar kenningar eru uppi um hvað hafi valdið því. Eftir 

það féllu samskipti landanna niður þangað til að Grænland var „endurnumið“ af 

norrænum mönnum árið 1721 af norska prestinum og trúboðanum Hans Egede. Frá þeim 

tíma var Grænland dönsk nýlenda allt til ársins 1953 þegar Grænland var fellt inn í dönsku 

ríkiseininguna og gert að amti. Árið 1979 fengu Grænlendingar heimastjórn og árið 2009 

tóku íbúar landsins annað skref í átt að sjálfsstjórn og lýstu yfir fullum 

sjálfsákvörðunarrétti í málefnum sem lutu að réttafari, náttúruauðlindum og stefnumótun.  

 Þetta er smá sýnishorn af þeim fróðleik sem lýtur að landfræðilegri og pólitískri 

stöðu landsins og gjarnan er rakinn þegar málefni Grænlands ber á góma í opinberri 

umræðu á Íslandi. Þessi þula af hlutlægum staðreyndum um Grænland og fólkið sem þar 

býr er samt ekki það eina sem leitar á einstakling sem leiðir hugann að þessu svæði 

heimsins. Ýmis viðhorf, eða ímyndir, sem ýmist eiga sér stoðir í raunveruleikanum eða 

eru byggð á misskilningi, koma fram líka. Sögusagnir, hleypidómar, fregnir og lýsingar 

einstaklinga sem þangað hafa komið móta hugmyndir okkar um Grænland ekki síður en 

hlutlæg upptalning á pólitískum, lýðfræðilegum og vísandalegum fróðleik um landið. 

Í þessari ritgerð verður litið á frásagnir og lýsingar Íslendinga sem komu til 

Grænlands einhvern tíma á ævi sinni frá miðri 18. öld og fram yfir miðja 20. öld. Á þessu 

tiltölulega langa skeiði áttu sér stað hægfara breytingar á stöðu þjóðanna beggja á 

alþjóðavísu og samgangur milli þeirra jókst, þó með nokkuð hægum skrefum.  Þrátt fyrir 

að vera okkar næsti nágranni hefur Grænland lengi verið talið fjarlægur og framandi 

staður. Sárafáir lögðu leið sína til landsins frá því að það var „endurnumið“ árið 1721 og 

fram um miðja 20. öld. Með framþróun í samgöngutækni eftir seinna stríð jukust 

samskipti og kynni við grannann í vestri. Nú á dögum er samstarf þjóðanna með því mesta 

móti sem það hefur verið. Þrátt fyrir aukin samskipti verður að segjast að vitneskja 

landsmanna um Grænland og Grænlendinga sé enn af skornum skammti.  

 Ferðabækur eru merkilegur vitnisburður um viðhorf og hugmyndir sem móta 

heimsmynd hverrar þjóðar. Ferðasögur eru nokkurs konar frummynd þeirrar 
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sjálfstjáningar sem síðar meir þróaðist yfir í sjálfsævisögur.1 Höfundar ferðalýsinga takast 

á við þá áskorun að lýsa því sem fyrir augu þeirra ber á ferðum sínum um heiminn. Það 

er gjarnan talað um að höfundar ferðabóka spegli sjálfa sig og sína þjóðarsjálfsmynd 

þegar þeir taka sig til við að lýsa öðrum. Þessar frásagnir skírskota ekki aðeins til hins 

persónulega hugarheims heldur birtast þar skýrt stærri hugmyndir og þjóðarímyndir.2 

Ferðabækur eru nokkuð vinsæll bókaflokkur. Landsmenn á öllum tímum hafa verið 

þyrstir í alls kyns fróðleik og furðusögur utan úr heimi. Höfundar ferðabóka taka því þátt 

í því að móta og staðfesta heimsmynd landsmanna. Í gegnum þetta langa tímabil, sem 

tekið er til skoðunar, tekur þjóðarsjálfsmynd Íslendinga miklum breytingum. Eftir 1750 

fer Ísland að færast nær miðju í menningarumræðu Evrópu á meðan Grænland stendur í 

stað.3 Það er því áhugavert að skoða hvernig þetta birtist í skrifum íslenskra manna sem 

sækja landið heim.  

  Ýmislegt annað gerir þetta að áhugaverðu rannsóknarefni. Í fyrsta lagi veitir þessi 

nálgun ágætismynd af flóknu ferli sem felst í þróun sjálfsmynda og ímynda. Í öðru lagi 

gefur það okkur tækifæri til þess að skoða hina sérkennilegu, eða öllu heldur óljósu, stöðu 

Íslands á alþjóðavísu í gegnum aldirnar. Í þriðja og síðasta lagi er það sú staðreynd, sem 

raunar er ein af niðurstöðum Sumarliða R. Ísleifssonar í doktorsritgerð sinni Tvær eyjar 

á jaðrinum, að langt framan af svipaði viðhorfum Vestur-Evrópumanna í hinni 

svokölluðu „miðju“ til eyjanna beggja mjög saman. Lýsingar af þessum stöðum í 

frásögnum ferðabóka eða fræðiritum eru stundum nauðalíkar. Það kom gjarnan fyrir að 

löndunum var ruglað saman. Íslendingar gerðu sér ansi snemma grein fyrir þessum 

líkindum við lýsingar á Grænlandi. Landsmönnum sveið mjög undan þessum „rógburði“ 

og reyndu margir eftir fremsta megni að aðgreina sig frá Grænlendingunum. Það þarf ekki 

líta lengra aftur en til umræðunnar sem vaknaði meðal íslenskra Hafnarstúdenta í kringum 

nýlendusýninguna árið 1905.4 

Frásagnir ferðabókanna verða greindar út frá nokkrum þemum. Fyrst verður 

skoðuð afstaða höfunda til landsins og umhverfisins sem blasir við þeim. Síðan verður 

litið á hvernig íbúar landsins koma höfundum fyrir sjónir. Að lokum verður rýnt í hvernig 

talað er um hitt fólkið í landinu, Danina. Sjónum verður beint að almennum hugmyndum 

                                                
1 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 50–56. 
2 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 5. 
3 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 220–225. 
4 Jón Yngvi Jóhannsson, „Af reiðum Íslendingum: Deilur um Nýlendusýninguna 1905“, Þjóðerni í 
þúsund ár?, bls. 135–150. 
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og þekkingu sem höfundar birta um land og þjóð. Hvaða hugmyndir eru þetta og hvert 

má rekja þær? Því næst verður litið til þess hvernig þessar hugmyndir halda sér gagnvart 

persónulegri reynslu höfunda af landi og þjóð. Með þessari nálgun má sjá hvernig sú 

þróun endurspeglar þjóðarsjálfsmynd höfunda. Hvernig speglast síbreytileg staða 

landsins, gagnvart hinni menningarlegu og stjórnvaldslegu miðju heimsins, í lýsingum 

höfunda á Grænlandi og Grænlendingum?  

Notast verður verður við margar kenningar og greiningartæki sem Sumarliði R. 

Ísleifsson færir sér í nyt í doktorsritgerð sinni Tvær eyjar á jaðrinum. Í því verki greinir 

hann hugmyndir (ímyndir) og viðhorf sem birtast í ferðabókum og fræðiritum manna frá 

Vestur-Evrópu. Hann hverfur frá fyrri viðmiðum við greiningu á slíkum heimildum, sem 

fólust í því að skera úr um hvort frásagnirnar segi satt og rétt frá.5 Þess í stað er leitast 

hann við að greina hvað lýsingarnar segja um höfundinn. Fyrir utan almennar aðferðir 

sem beitt er innan sagnfræðinnar við að endurgera „veruleika“ og rannsaka hugmyndir 

fortíðarinnar, notast hann við aðferðir sem beitt er innan ímyndafræða (e. imagology).6 

Ásamt þessu notast Sumarliði einnig við aðferðir, kenningar og hugmyndir sem hafa 

sprottið innan svokallaðra eftirlendufræða. Miðja og jaðar, við og hinir, valdahlutföll og 

orðræða, annarleiki (e. otherness eða altereity) eru grundvallarhugtök í slíkum 

rannsóknum og þau verða einnig höfð ofarlega í huga hér í þessari ritgerð. Rannsókninni 

mun einnig svipa til nálgunar sem Sverrir Jakobsson styðst við þegar hann greinir 

þjóðarímyndir sem byggja heimsmynd Íslendinga frá 1100–1400 í bók sinni Við og 

veröldin.7 

Um þetta tiltekna viðfangsefni hefur verið fjallað áður. Sagnfræðingurinn Kristján 

Sveinsson skrifaði greinina „Viðhorf Íslendinga til Grænlands og Grænlendinga á 18., 19. 

og 20. öld“ sem birtist í tímaritinu Sögu árið 1994. Eins og titill greinarinnar gefur til 

kynna er hér um að ræða nokkuð svipaða fræðilega könnun. Kristján notast einnig við 

viðhorfs- og hugmyndasögulega nálgun í rannsókn sinni. Hann skoðar fjölbreyttar 

heimildir sem hafa að geyma margs konar umfjöllun um Grænland og íbúa þess. Hann 

skoðar til dæmis ferðabækur, yfirlitsrit, kennslubækur og tímarits- og blaðagreinar. Þetta 

er mikið magn af heimildum og höfundi tekst að veita lesendum ágætis yfirlit yfir 

                                                
5 Sumarliði R. Ísleifsson ,Tvær eyjur á jaðrinum, bls. 9; Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands. 
6 Höfuðrit í þeim fræðum er verkið Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of 
National Characters, ritstýrt af Manfred Beller og Joep Leerssen. 
7 Sverrir Jakobsson, Við og veröldin. Heimsmynd Íslendinga 1100–1400, bls. 39–46. 
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margslungna umræðu um málefni Grænlands hér á landi. En greinin líður einnig fyrir 

þetta magn af fjölbreyttum heimildum. Höfundi tekst að mínu mati ekki fyllilega að 

sökkva sér nógu djúpt í margar merkilegar heimildir og greiningin á þeim verður á köflum 

nokkuð yfirborðsleg. Þetta á sérstaklega við um ferðasögurnar en greining og úrvinnsla 

Kristjáns á þessum heimildum þykir mér ekki fullnægjandi. Þar að auki hefur mikið vatn 

hefur runnið til sjávar í fræðilegri umræðu síðan Kristján ritaði grein sína árið 1994 og 

því viðeigandi að taka viðfangsefnið aftur til skoðunar. Áður enn lengra er haldið, telur 

undirritaður þörf á að greina frá ferðabókunum, höfundum þeirra og setja sögulegt 

samhengi. 
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1. Ferðabækurnar og höfundar þeirra 

Árni Magnússon frá Geitastekk fæddist árið 1726. Hann var af góðum og vel efnuðum 

ættum. Hann giftist Guðrúnu Þorleifsdóttur árið 1748 og átti með henni tvö börn. Talið 

er að Árni hafi eignast launbarn 31. desember árið 1752, en það var jarðsungið 16. janúar 

1753. Sama ár tekur Árni sig upp frá jörð og búi, 27 ára gamall og heldur út til 

Kaupmannahafnar. Þar hefst frásögn ferðabókar hans. Ekki er vitað hvað hafi 

nákvæmlega valdið þessari róttæku ráðabreytni. Eitthvað hefur þó verið að naga Árna svo 

að honum var ekki lengur vært á Íslandi. Árni gerir nokkrum sinnum grein fyrir vanlíðan 

og samviskubiti yfir einhverju sem gerðist á Íslandi en segir aldrei hvað gerðist. Við 

stöndum bara eftir með setningar eins og þessar: „Eg hafði og nokkuð að bera í samvizku 

minni, þegar eg hugsaði til Íslands og hvör orsök var til reisu minnar.“8 Grænland er 

meðal fyrstu áfangastaða Árna. Hann gerist snemma féþurfa í Kaupmannahöfn og hann 

ræður sig í vinnu sem erfiðismaður hjá verslunarfélagi sem hefur einkaleyfi til siglinga 

og verslunar á þessum slóðum. Þarna dvelur Árni í um það bil þrjú ár (1754–1757). 

 Ferðasaga Árna var fyrst prentuð og gefin út hér á landi árið 1945 af Birni Karel 

Þórólfssyni. Það er erfitt að segja hversu fjöllesið eða frægt verkið var áður en það var 

formlega gefið út árið 1945. En Ferðasaga Árna sker sig að mestu frá samtíma verkum, 

höfundur fellir frásögnina ekki inn í neina kenningu. Ofurraunsæi og berskjöldun 

einkenna textann. Matthías Viðar Sæmundsson, bókmenntafræðingur við Háskóla 

Íslands, tekur einkennilega frásögn Árna vel saman þegar hann lýsir hennig sem 

„skynreynslu sem vindur fram á tilviljunarkenndan hátt“.9 Í samanburði við frásagnir frá 

sama tíma og fyrr er þetta nokkuð nútímalegt verk. Það er því vel þess virði að taka fyrir 

þetta verk og greina lýsingar höfundar á Grænlandi og Grænlendingum. Þorfinnur 

Skúlason, sagnfræðingur, hefur einmitt skoðað Grænlandskafla Árna náið og borið hann 

saman við skrif séra Jóns Bjarnasonar um Grænland og Grænlendinga.10 

 Alþýðuskáldið og beykirinn Sigurður Breiðfjörð er sennilega þjóðkunnastur 

höfundanna sem hér eru teknir fyrir. Sigurður fæddist árið 1798 og lést árið 1846. Hann 

dvaldi á Grænlandi árin 1831 til 1834 og starfaði þar fyrir konungsverslunina sem beykir, 

                                                
8 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 29. 
9 Íslensk bókmenntasaga III, bls. 134–143, tilvitn. bls 142; Steinunn Inga Óttarsdóttir ber þessar bækur 
líka saman í grein sinni „„Þetta er ei annað en eins manns sjóferðaskrif“: um tvær ferðasögur frá 18. öld“, 
Skírnir 175, bls. 7–32. 
10 Þorfinnur Skúlason, „Þegn herraþjóðar: skrif Jóns Bjarnasonar um Grænland og Grænlendinga“, Þriðja 
íslenska söguþingið 18.–21. maí 2006, bls. 44–51.	
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en auk þess fékkst hann við kenna íbúum landsins hákarlaveiðar. Sigurði leið vel á 

Grænlandi og samdi þar sitt frægasta verk, Númarímur. Bók hans Frá Grænlandi skrifaði 

Sigurður í Stykkishólmi árið 1836. Með verkinu ætlar höfundur að fylla upp í 

vitneskjuskarð Íslendinga um „seinni forlög þessa lands, er þeir forðum byggðu“11, 

sömuleiðis telur hann ýmislegt sniðugt við lífshætti Grænlendinga sem honum þykir að 

Íslendingar ættu að taka upp.12  

 Á þeim tíma sem Sigurður dvelur í Grænlandi hefur mikið breyst frá því að Árni 

ritaði um upplifanir sínar. Í kjölfar Kielarfriðarins 1815 var samband Danmerkur og 

Noregs leyst upp. Forsendur fyrir því að viðhalda ítökum dönsku krúnunar hafði að miklu 

leyti byggt á sambandi þessara tveggja ríkja. Ein meginástæðan fyrir því að Danir lögðu 

Grænland undir sig (eða endurbyggðu, hvernig sem litið er á það) tengdist áformum 

dönsk-norsku krúnunnar um að ná stjórn yfir norðurhöfum og siglingarleiðum á þeim 

slóðum, utanríkisstefnu sem gjarnan er kennd við Dominium Maris Septentrionalis.13 En 

eftir 1815 gekkst Noregur undir Svíþjóð og forsendur fyrir áframhaldandi siglingum og 

viðhaldi á nýlendunum á vesturströnd Grænlands komust í uppnám. Það var raunar fyrir 

tilstilli Bandaríkjanna að Dönum tókst að tryggja völd sín á Grænlandi og ganga úr skugga 

um það að Grænland væri enn í sambandi við umheiminn. Þetta var gert með því að tengja 

Grænland við Monroe kenninguna svonefndu.14 

 Bók Sigurðar slær líka tóninn, ef svo má segja, hvað varðar uppsetningu og 

áherslur í ferðafrásögnum Íslendinga um Grænland. Flestir höfundarnir sem koma á eftir 

Sigurði hafa lesið bók hans og þeir vitna gjarnan í verkið. Grænlandsvísur hans og kvæði 

úr Númarímum sem lúta að Grænlandi eru þeim einnig ofarlega í huga. Jóhann Briem 

sækir titil bókar sinnar, Milli Grænlands köldu kletta, til Númarímna. 

 Dr. Helgi Pjeturss (f. 1872) var íslenskur jarðfræðingur og heimspekingur. Þegar 

hann útskrifaðist árið 1897 úr Hafnarháskóla í náttúrufræði hélt hann út til Grænlands í 

rannsóknarleiðangur og sinnti þar jarðfræðirannsóknum. Helgi skrifaði um þessa ferð og 

verkið var fyrst birt árið 1899 í ritinu Um Grænland að fornu og nýju. Fyrri hluti 

                                                
11 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 29. 
12 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 30–34; sjá einnig formála eftir Eirík Hrein Finnbogason, bls. 
7–26. 
13 Thorkild Kjærgaard, „A Forgotten Urban Revolution: Urban Settlements and Urbanization in 
Greenland, 1721–1814“, Urbanization	in	the	Oldenburg	Monarchy	1500-1800., bls. 149. 
14 Thorkild Kjærgaard, „A Forgotten Urban Revolution: Urban Settlements and Urbanization in 
Greenland, 1721–1814“, Urbanization in the Oldenburg Monarchy 1500-1800., bls., bls. 158.  
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bókarinnar, sem fjallar um Grænland að fornu er eftir Finn Jónsson. Í því verki (eða hluta) 

er gefið yfirlit yfir sögu norrænnar búsetu í Grænlandi. Helgi skrifar seinni hluta 

bókarinnar,  Grænlandsför 1897, og eins og gefur að skilja fjallar það verk um Grænland 

að nýju. Verk Helga gegnir svipuðu hlutverki og verk Sigurðar, það er að gefa lesendum 

uppfærða mynd af Grænlandi og stöðu mála þar á bæ.  

 Vigfús Sigurðsson Grænlandsfari (f. 1875) fór í þrjár ferðir til Grænlands á ævi 

sinni og ber því nafnbótina með rentu. Vigfús starfaði sem póstur á háskalegri póstleið á 

Norðausturlandi og var vanur fjallgöngu- og hestamaður. Árið 1912 var Vigfús ráðinn 

sem aðstoðarmaður og umsjónarmaður íslensku hestanna sem hafðir voru með í för í 

rannsóknarleiðangri sem danski landmælingamaðurinn J. P. Koch og þýski 

jarðeðlisfræðingurinn og faðir landrekskenningarinnar Alfred Wegener fóru fyrir. 

Rannsóknarleiðangur þessi stefndi á að fara þvert yfir ísbreiðu Grænlandsjökuls. Frá 

Danmerkurhöfn við Austurströnd Grænlands yfir til nýlendunnar Pröven 

(Kangersuatsiaq) í Vestur-Grænlandi. Vigfús skrifaði um reynslu sína af þessari ferð í 

bókinni Um þvert Grænland 1912–1915 með kapt. J. P. Koch  sem kom út árið 1948. Að 

útgáfunni stóð Ársæll Árnason, sem skrifar einnig formála bókarinnar og það má velta 

fyrir sér að hve miklu leyti hann hafi haft áhrif á frásögnina. Bókin er byggð á 

dagbókarfærslum Vigfúsar sem hann hélt úti á leiðangrinum. Á köflum hverfur frásögnin 

og dagbók Vigfúsar tekur nánast öll völd. Verkið sver sig nokkuð í ætt við ævintýralegar 

frásagnir landkönnuða og vísindamanna sem unnu hvert þrekvirkið á fætur öðru á 

norðurskautssvæðinu undir lok 19. aldar og snemma á 20. öld. Í vissum skilningi er 

Vigfús Sigurðsson fulltrúi Íslendinga í þessum hópi karla, þó að hann hafi ekki stundað 

nein vísindi sjálfur. Þarna kynnist Vigfús algjörlega nýjum heimi og dýralífi. Eftir þennan 

leiðangur verður Vigfús til að mynda einn helsti hvatamaður þess að flytja inn grænlensk 

sauðnaut til Íslands, en það var áhugamál sem Ársæll Árnason deildi með honum. Þessir 

tveir menn fengu að lokum styrk frá íslenska ríkinu og fóru fyrir leiðangri að sækja 

grænlensk sauðnaut og færa til landsins. Sá leiðangur er efni næstu bókar sem einnig 

verður tekin til skoðunar.  

 Ársæll Árnason (f. 1886) var bókbindari, ritstjóri og athafnamaður. Hann hafði 

sérstakan áhuga á Grænlandi og eins og fyrr sagði varð hann heillaður af þeirri hugmynd 

að flytja inn grænlensk sauðnaut til Íslands. Hann sat í stjórn Veiðifélagsins Eiríkur rauði 

h.f. (stofnað 1928) og fór fyrir, ásamt Vigfúsi Sigurðsyni, leiðangri til þess að sækja 
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sauðnaut á Austurströnd Grænlands. Þessi leiðangur er gjarnan þekktur sem 

Gottuleiðangurinn, eftir skipinu sem ferjaði leiðangursmenn og sauðnautin, Gotta.  

Bókin er skrifuð um það leyti þegar deilur standa yfir á milli Danmerkur og 

Noregs um yfirráð yfir Austurströnd Grænlands. Norðmenn byggðu tilkall sitt á 

sögulegum og þjóðernislegum forsendum. Þeir færðu rök fyrir því með vísan til túlkunar 

á ýmsum þáttum úr sameiginlegri fortíð landanna beggja. Deilur brutust formlega út þegar 

þjóðirnar hófu í sitthvoru lagi að sinna löggæslu á austurströnd Grænlands. Málið rataði 

fyrir alþjóðadómstólinn í Haag og var það dæmt Danmörku í vil árið 1933. Fljótlega fóru 

að berast samskonar hugmyndir til Íslands. Menn fóru að velta fyrir sér hvort Ísland ætti 

í raun líka sögulegan rétt að landinu og afnotum á náttúruauðlindum þess. Mikið var rætt 

og ritað um málefnið á þriðja og fjórða áratug 20. aldar. Það var nokkrum sinnum tekið 

til umræðu á Alþingi. Í fyrrnefndri grein um viðhorf Íslendinga gagnvart Grænlandi 

skoðar Kristján Sveinsson ræður alþingismanna um það hvort Ísland eigi gera tilkall til 

Grænlands. Kristján vekur athygli á því að íbúar Grænlands koma vart við sögu í þessum 

bollaleggingum, rétt eins og þeir væru ekki til.15 En þetta einkennir t.a.m. ferðabækur 

Ársæls og Vigfúsar. Flestir ferðasöguhöfundar, jafnvel þó að þeir hafi haft takmörkuð 

kynni af Grænlendingum, reyna að færa lesendum einhvern fróðleik um útlit, siði eða 

háttu íbúa landsins. En þetta virðist ekki skipta máli lengur þegar Ársæll og Vigfús setjast 

niður og skrifa bækur sínar. 

Bók Ársæls má að vissu leyti túlka sem nokkurs konar varnarrit ásamt því að vera 

ferðasaga. Uppi voru miklar efasemdir um þetta fyrirtæki, að flytja sauðnaut til landsins 

og hvort sú skepna væri nauðsynleg búbót. Tryggvi Þórhallsson, sem þá var 

forsætisráðherra, hafði til að mynda litla trú á sauðnautaeldi á Íslandi.16 Sömuleiðis var 

sauðnautastofninn á þessum tíma í útrýmingarhættu og veiðar á skepnunum voru víða 

litnar hornauga. Í Gottuleiðangrinum felldu leiðangursmenn hvorki meira né minna en 34 

sauðnaut til þess að fanga sjö kálfa, sem drápust allir á stuttum tíma þegar komið var til 

landsins. Leiðangurinn var tekinn til sérstakrar umræðu á danska þinginu þar sem 

framganga leiðangursmanna var gagnrýnd.17 Þetta féll Íslendingum, sérstaklega 

                                                
15 Kristján Sveinsson, „Viðhorf Íslendinga til Grænlands og Grænlendinga á 18., 19. og 20. öld“, Saga 32 
(1994), bls. 183. 
16 Kristján Sveinsson, „Íslensk sauðnautasaga 1905–1931“, Ný Saga 10:1 (1998), bls. 92. 
17 Kristján Sveinsson, „Íslensk sauðnautasaga 1905–1931“, Ný Saga 10:1 (1998), bls. 95.	
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þjóðernissinnuðum mönnum eins og Ársæli Árnassyni ekki vel í geð og það birtist skýrt 

á síðum bókarinnar. 

Jóhann Briem (f. 1907) var íslenskur listmálari og grunnskólakennari. Árið 1961 

flaug hann til Grænlands og dvaldi þar yfir sumartímann. Eitt það fyrsta sem maður rekur 

augun í við verk Jóhanns er að hann er í raun ekki að sinna neinum öðrum erindagjörðum 

þar í landi en að skoða það og kynnast því. Vegna framfara í flugsamgöngum og 

„opnunar“ Grænlands árið 1953 verður landið ekki lengur jafnfjarlægur áfangstaður. 

Danmörk er ekki lengur nauðsynlegur milliliður í kynnum þjóðanna. Jóhann fer þangað 

á sínum eigin forsendum. Hann er ferðamaður og Grænland er að verða 

ferðamannastaður. 

Jóhann er samt staddur í grárri forneskju í ferðabók sinni. Hann er þarna til þess 

að vitja leifa af byggðum norrænna manna í Grænlandi, mögulega til þess að sækja sér 

listrænan innblástur. Sögurnar af hetjunum sem riðu þarna um hæðir og hóla eru Jóhanni 

efst í huga þegar hann ferðast um landið. Nútíminn og frumbyggjar landsins þvælast þó 

fyrir honum og stangast á við áherslur hans á skemmtilegan máta í frásögninni. 

Ási í Bæ (f. 1914) var aflakóngur, lagasmiður og rithöfundur frá Vestmanneyjum. 

Hann fór til Grænlands ásamt tuttugu manna hópi Íslendinga sem hafði það erindi að 

steypa sambýlishús í bænum Holsteinsborg, sem nú gengst undir nafninu Sisimiut. Ási 

segist sjálfur hafa „af misgáningi slæðzt í hópinn“ og gefur til kynna að eitthvað annað 

hafi legið að baki heimsókn hans. Byggingarvinnan sé í raun tækifæri til þess að 

heimsækja land sem hann er áhugasamur um og vill kynnast betur.18 Bók hans kom út 

árið 1971. Á þessum tíma stóðu Danir fyrir miklum aðgerðum sem miðuðust að því að 

nútímavæða Grænland og gera lífskjör íbúa landsins sambærileg við lífskjör í Danmörku. 

Í þessari umfangsmiklu nútímavæðingu og uppbyggingu á grænlensku samfélagi komu 

upp ýmis álitamál og ágreiningsefni. 19 

Jónas Guðmundsson stýrimaður (f. 1930) var afkastasamur rithöfundur og 

myndlistarmaður. Bók hans, Grænlandsfarið, sem kom út árið 1972 fjallar um líf og starf 

höfundarins sem stýrimaður um borð í skipinu Lotte Nielsen. Hann siglir með skipinu 

þrisvar sinnum á því ári sem hann starfar á skipinu. Frásögnin hverfist að mestu í kringum 

upplifanir höfundarins. Stíll hans er hrár og alþýðlegur, ef svo má segja. Kímni og 

                                                
18 Ási í bæ, Granninn í vestri, bls. 7. 
19 Finn Gad, Grønland, bls. 311-320. 
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kaldhæðni einkenna frásögn hans. En hann bætir einnig við köflum þar sem hann 

endursegir sögu Grænlands og íbúa landsins, er það að mestu endurskrifaður fróðleikur. 

Í þessari ritgerð verður lögð meiri áhersla á persónulegri, sjálfsævisögulegri frásagnir 

höfunda.  

2. Land og umhverfi 

Til þess að auðvelda greiningu á þessum margslungnu og marglaga lýsingum 

ferðasagnahöfunda verður umfjölluninni skipt í nokkur þemu. Fyrst verður rýnt í lýsingar 

höfunda sem mála landið út fyrir að vera hráslagalegt og ólífvænlegt. Í mörgum 

ferðabókum lýsa höfundar miklum háska sem þeir lenda í á ferðum sínum um landið. 

Aðrir setja fram sögur af mönnum sem náttúran hefur leikið grátt. Inn í þessar lýsingar á 

hættum landsins blandast hugmyndir og gildi karlmennskunnar. Það geta ekki hverjir sem 

er lifað af á þessum slóðum. Því næst munum við skoða hugmyndir og áherslur sem birtast 

í lýsingum sem gefa til kynna að Grænland sé sannkallaður sælureitur. Fylgst verður með 

því í hverju ofgnóttin og auðæfi landsins birtast höfundum. Að lokum verður kannað 

hvernig þessi jákvæða ímynd af náttúru landsins endurspeglar þjóðarsjálfsmynd höfunda, 

hvernig land þeirra stenst samanburðinn. 

2.1 Óbyggileg og háskaleg auðn 
Árni Magnússon frá Geitastekk dvelur í kaupstaðnum Friðriksvon (Paamiut). Hann lýsir 

fyrstu dögum sínum þar í landi á eftirfarandi vegu: „Ég sá ekkert annað en angur og sorg 

fyrir augunum. ... Þegar út gekk sá eg ekkert annað en snjó, kletta og ís og þessa 

skrælingja.“20 Hann lýsir þeirri miklu eftirsjá og vanlíðan sem hann hafi fundið fyrir þegar 

til Grænlands var komið, hvernig honum hafi fundist hann vera blekktur í þrælamennsku 

á vonlausum stað. Hann lýsir því hvernig hann hafi sokkið svo djúpt í örvæntingu sinni 

og eftirsjá að hann hafi um tíma misst trúna og gerst drykkfelldur. Hann lýsir náið nístandi 

kulda, veðurhörkum og þeim ýmsu hættum sem stafa af snöggum og öfgafullum 

veðurbrigðum.21 

Sigurði Breiðfjörð þykir landið óvistlegt við fyrstu sýn, „meira grátt en grænt“22. 

Landið er víðast hvar hálent og eyðilegt. Sigurður tekur sérstaklega fram að flest fjöllin 

                                                
20 Árni Magnússon,  Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 30. 
21 Árni Magnússon,  Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 31. 
22 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 41. 
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séu talsvert smærri að vexti og öllu ótignarlegri en fjöllin á Íslandi.23 Samgöngur á þessum 

slóðum eru allt annað en öruggar og Sigurður lendir oft og tíðum í hremmingum í 

leiðöngrum sínum milli staða. En samt má greina viðleitni til þess að bera saman aðstæður 

Grænlands og Íslands, t.a.m. í lokakafla bókarinnar þar sem Sigurður telur upp ýmsa hluti, 

skollagildrur, svefnpoka og skinnklæði Grænlendinga sem hann telur að gætu reynst 

notadrjúg heima á Íslandi.24  

Lýsingar Helga Pjeturss á náttúru og landslagi mála mynd af ansi annarlegu og 

drungalegu landi. Helgi notar til að mynda oft lýsingarorðið „tröllslegt“ þegar hann lýsir 

kennileitum þeirra staða sem hann kemur á. Þegar Helgi kemur við á eyju nokkurri fer 

um hann hrollur, landið er harðgert og ólífvænlegt. Þegar Helgi kemur til eyjunnar 

Imergissok á suðurhluta Grænlands segir hann að þar séu „fleiri dauðir menn en lifandi“.25 

Sumir staðir virðast nánast ekki vera af þessum heimi, algjört jaðarsvæði sem er ekki 

lífvænlegt:  

Þegar kemur suður fyrir Agtó fer eyjunum að fækka og á löngum köflum liggur 
ströndin opin fyrir, svo að stormaldan ríður þar óbrotin að, lengst utan úr hafi. 
Landið er fjöllótt fram í sjó og jafnvel af grænlenzkri strandlengju að vera, fjarska 
eyðileg. Náttúran var þarna með einhverju ferlegu yfirbragði, og sumstaðar tóku 
klettarnir á sig undarlegar myndir, svo að maður þóttist sjá ennishá og brúnaþung 
hrímþursa-andlit, er gláptu í loft upp. Einmitt svona hefði ég getað hugsað mér 
Jötunheima.26 

 

Annað atriði sem Helgi ræðir sérstaklega, sem undirstrikar hversu ólífvænlegt landið er, 

eru grænlensku hundarnir. En Helga þykir þeir eiga almennt illa ævi, Grænlendingar 

svelti þá vegna þess að þeir eiga aðeins nóg í sig og hundarnir neyðist því til að borða 

ýmislegt sem óhuggulegt er. Vigfús Sigurðsson tekur einnig eftir svipuðu atriði, en á 

leiðangri þeirra voru það tóur sem sóttu í þá og átu allt sem leiðangursmenn skildu eftir 

sig.27 Þessi umræða um þann þrönga kost, sem neyðir meira að segja skepnur landsins til 

þess að leggja sér ýmislegt ókræsilegt til munns, nær einnig til mannfólksins en það 

verður rætt síðar í þessari ritgerð. 

Í ferðabók Vigfúsar Grænlandsfara er einnig dregin upp mynd af óbyggilegu 

jaðarsvæði. Landslagið er oft með „hrikalegu“ yfirbragði. Vigfús veltir fyrir sér eftir tæpa 

                                                
23 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 35. 
24	Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 113–118.	
25Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 46. 
26Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 72–73. 
27Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 150. 
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mánaðardvöl á þessu svæði, „hvað mundi verða eftir ár eða meira? Yrðum við orðnir 

hálfvilltir?“28 Þessar vangaveltur minna nokkuð á ævafornar hugmyndir um að á 

annarlegum jaðarsvæðum geti menn aðeins lifað eins og hálfgerðar skepnur.29 Umhverfið 

er svo hrikalegt að það getur beinlínis dregið úr mönnum allan móð og gert þá þunglynda: 

Ég varð um stund gripinn sterkum óhug, mér fannst ég yfirgefinn af öllum og öllu. 
Hvað var ég líka að vilja hingað norður í kulda og tómleika, þar sem ekkert var 
nema ís og aftur ís, gróðurlaus fjöll, aurar og urðir. Ég vildi komast heim, þangað 
sem mér var svo margt kært, þangað sem lífið gat gefið mér sitt sanna gildi.30 
 

Ársæll Árnason greinir frá ferð sinni til Grænlands árið 1929 í stuttu kveri. Sú ferð er 

gjarnan þekkt sem Gottuleiðangurinn. Á vegi hans verða „einkennileg fjöll“ og svæði 

sem er „einkennilega fagurt“.31 Lýsing Ársæls á landslaginu er einmitt nokkuð klofin g 

erfitt að segja til um hvort tiltekna lýsingu mætti flokka sem jákvæða eða neikvæða 

ímynd. Ársæll teflir fram þeim rökum að leiðangursmenn séu meðal annars að bjarga 

sauðnautunum frá óblíðri náttúru Grænlands.32 

Jóhann Briem setur annarlegt og hrjóstrugt landslag í sögulegt samhengi og 

misvísandi nafngjöf landsins:  

Bakvið við hvíta ísa rís Grænlandsströnd, sæbrött og köld. Hvassir tindar, þaktir 
fönnum, og hjarnjökullinn mikli að baki. Langir skriðjöklar þrengja sér um skörð 
og dali, unz þeir ná til sjóar, brotna sundur og mynda fjalljaka, sem gnæfa eins og 
turnar yfir ísbreiðuna. Undirlendi er ekkert við ströndina, engir grænir 
sjávarbakkar, ekkert gras, aðeins berar klappir, sorfnar af ísum. En Eiríkur rauði 
gaf þessu landi fallegt nafn. Það hafa Íslendingar aldrei fyrirgefið honum og telja 
nafngiftina fjarstæðu. Í vesturálfu heims voru öll lönd græn nema Grænland (og 
allir íbúar rauðir nema Eiríkur rauði).33 

 

Á nokkrum stöðum sér Jóhann svæði þar sem reynt er að stunda búfjárrækt. Jóhann er 

ekki sérlega bjartsýnn á þessar tilraunir og segir: „Þótt allt væri ræktað hér, sem hægt 

væri, yrði heyfengur ekki meiri en á meðalbæ á Íslandi. Grænland hefur litla möguleika 

til heyskapar. Þar skortir ekki aðeins jarðveg, heldur einnig undirlendi.“34 

Ási í Bæ lýsir því að það fari hrollur um hann þegar hann lítur á landið út um 

glugga flugvélarinnar þegar hann nálgast Holsteinsborg (Sisimiut). Hann sér „svargráar 

                                                
28Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 39. 
29Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 41–42. 
30Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 67–68. 
31Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 83. 
32Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 84, 86–87. 
33Jóhann Briem, Milli Grænlands köldu kletta, bls. 5. 
34Jóhann Briem, Milli Grænlands köldu kletta, bls. 37. 
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hrjósturheiðar upp að jökulröndinni, ísilagðan fjörð með flatlendi í botni og lengra í 

fjarska til norðurs hrikafjöll með fannadyngjum hér og þar.“35 

Jónas Guðmundsson lýsir landslagi og náttúru á svipaða vegu og höfundarnir á 

undan. Honum þykja mannabyggðir stinga í stúf í þessu stórskorna og hráa landslagi. 

Hann gefur þar með í skyn að landið ætti í raun ekki að vera byggilegt, eða eins og Jónas 

orðar það: „[Þ]ér hefði ekki brugðið hið minnsta, þótt næsta morgun væri enginn bær í 

brekkunum hvítu, þig hefði aðeins dreymt það. Hin stórgerða, forkastanlega náttúra þessa 

lands ber slíkan ægishjálm yfir allt líf dýra og manna.“36 

2.1.1 Karlar í krapinu 
Landið sem Árni lýsir er mjög hættulegt. Aðstæður geta breyst skyndilega, „við kunnum 

fara upp á þaug hæstu fjöll í Grænlandi og aldrei sjá svo mikið opið vatn sem einn fugl 

skyldi kunna setja sig á. Sá ís kunna fara burtu á einni nóttu“.37 Sé farið óvarlega í ferðum 

utan byggða er voðinn vís, sem og gerist þegar Árni lendir í skyndilegum stormi á 

rjúpuveiðum ásamt þrem öðrum mönnum. Óveðrið er svo slæmt að það tekur á sig 

yfirnáttúrlegt eðli í lýsingum Árna: 

En það spögerí, sem sá illi óvin lét mig sjá um nóttina, kann ei allt að hugs, sem 
var þó það markverðugast, að eg sá höfuðlaust fólk á hestum ríðandi, og nokkrir 
voru að berjast, en höfuðin sneru aftur með hljóðum. Eg tók mér fyrir að skjóta, 
og þá minnkaði það mesta spögerí.38 
 

 Árni sleppur með skrekkinn ásamt tveimur öðrum en sá fjórði, assistentinn 

(búðarsveinninn) verður úti.39 Hérna sjáum við einnig að þarna eru einhver ill öfl á kreiki, 

Árni sér vofur og drauga í storminum. Lýsingar af þessu tagi minna um margt á lýsingar 

frá miðöldum á jaðarsvæðum, t.a.m. Grænlendinga Sögu. Árna er bjargað af 

Grænlendingum sem sendir voru að leita að þeim sem gefur til kynna að Evrópumenn eru 

talsvert berskjaldaðri gagnvart óblíðu umhverfi landsins en þeir innfæddu.40 

 Þær eru ófáar lýsingarnar af lífsháska sem Sigurður lendir í á landi og sjó í annars 

stuttu kveri þar sem höfundur fjallar að eigin sögn vísvitandi lítið um eigin reynslu af 

landinu.41 Af þessum frásögnum verður lesandi fljótt var við að það sé ekki á hvers manns 

                                                
35Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 5. 
36Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 51. 
37Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 32. 
38Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 56. 
39Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk,  bls. 55–57. 
40Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk,  bls. 32–34. 
41Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 44–47, 49–54, 55–58, 59–63. 
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færi að ferðast um þetta svæði. Það eru aðeins karlar í krapinu sem geta lifað af á þessum 

slóðum. Sigurður lýsir einni ferð sem fer út um þúfur þegar sjórinn frýs skyndilega. 

Sigurður og förunautar hans neyðast til þess að bíða í 10 daga áður en hægt er að ganga 

á ísnum. Í þessum hremmingum missir einn samferðamaður Sigurðar (búðarsveinninn) 

heilsuna og Sigurður neyðist til að bera hann til byggða. Af frásögn Sigurðar að dæma 

virðist hann enn hafa enga þolinmæði fyrir manninum „sem var og er stakt afmenni“ að 

sögn Sigurðar.42 Í ferðabók Árna verður búðarsveinn líka illa leikinn í óbyggðum. Rétt 

eins og Sigurður, virðist Árni skrifa það líka á veiklyndi mannsins sem var „ónýtur til 

lands og vatns“.43 

 Helgi Pjeturss lendir ekki í neinum hremmingum á ferðum sínum um landið. Hann 

gerir sér þó grein fyrir því hversu hættulegt landið geti verið og deilir með lesendum 

nokkrum frásögnum sem sýna fram á hversu háskalegt landið getur verið.44 Sömuleiðis 

bera sumar þessar sögur það með sér að það séu einna helst miklir kappar sem búa þarna 

til langs tíma. Þetta sést vel í frásögn sem Helgi færir lesendum af íslenskum 

undirkaupmanni sem bjó norðarlega á Grænlandi. Helgi lýsir því að þessi maður hafi 

verið mikið heljarmenni. Ekki endar þessi saga Íslendingsins, sem Helgi færir okkur, vel, 

en hann á að hafa drukknað þegar hafís leysti undan honum. Grænlendingar höfðu varað 

hann við ferðum á þessum árstíma en hann hafði ekki hlustað. Meira að segja hraustir 

karlar eiga það til að týna lífinu á þessum slóðum.45  

Bók Vigfúsar fellur vel inn í vinsælan bókaflokk sem innihaldur frásagnir 

frækinna landkönnuða á hjara veraldar. Í inngangi bókarinnar gerir Vigfús stutta grein 

fyrir norðurskauts landkönnuðum á borð við Sir John Franklin og Ludvig Mylius-

Erichsen og voveiflegum örlögum þeirra. Koch-leiðangurinn fer með Vigfús og félaga á 

þær slóðir þar sem þessir menn týndu lífinu.46 Þannig að leiðangursmenn eru ávallt 

meðvitaðir um hættur landsins. Á einum stað lýsir Vigfús því þegar leiðangursmenn 

rekast á yfirgefna veðurathugunarstöð sem Danmerkurleiðangur Erichsens hafði komið á 

fót. Í húsinu finna þeir bréf sem einn samflotsmanna Erichsens, mannfræðingurinn Peter 

Freuchen skildi eftir. Í bréfinu varar Freuchen við hættum landsins, en þó skilur Vigfús 

bréfið sem hálfgerðan brandara. En svartur húmorinn sem litar síður bréfsins rekst á við 

                                                
42Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 62–63. 
43Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 49. 
44Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 77. 
45	Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 55.	
46J.P. Koch, sem fór fyrir leiðangri Vigfúsar var einnig með í för í Danmerkurleiðangri Erichsens.  
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þann raunveruleika að leiðangur Erichsens endaði illa. Þrír menn, þar með talinn sjálfur 

leiðangurstjórinn Erichsen, týndu lífinu.47 En hér smættar Vigfús þessa drungalegu leif 

leiðangurs Erichsens í svartan einkahúmor þeirra sérstöku karla sem taka það sér fyrir 

hendur að ferðast um á þessum slóðum. 

 Lesendur verða líka varir við hættur landsins í bók Ársæls Árnasonar. Lítið þurfti 

að fara úrskeiðis í þeim leiðangri, þar sem skipið sem leiðangur þeirra er gjarnan nefndur 

eftir, Gotta, var talið illa búið undir siglingar á þessum slóðum. Í áttunda kafla kversins, 

sem titlaður er „Duttlungar íssins“, lýsir Ársæll því að litlu hefði munað að skip þeirra 

hefði orðið innlyksa í firði nokkrum vegna hafísa sem lokuðu firðinum.48 Ársæll skrifar 

um þessa reynslu af þó nokkurri léttúð og gerir lítið úr háskanum sem þeir lentu í. 

Karlmennskustefið, sem hér hefur verið rætt, sést sennilega einna best í myndavalinu sem 

birt er í bók Ársæls. Í bókinni kynnir Ársæll leiðangursmenn til leiks. Ásamt stuttu 

æviágripi birtir Ársæll myndir af öllum körlunum sem teknar voru í ferðinni. 

Leiðangursmönnunum er öllum lýst sem hetjum og á mörgum ljósmyndunum hafa menn 

stillt sér upp reffilegir á svip, oftar en ekki með byssu í hendinni.49  

 Þessi þemu sjást ekki jafn skýrt í ferðabókum Jóhanns Briem og Ása í Bæ, báðir 

fljúga til landsins og dvelja þar yfir sumartímann. Þeir upplifa hvorugir neinn háska (sem 

þeir færa til stafs í það minnsta). Þetta má að vissu leyti túlka sem afrakstur þróunar í 

samgöngum en líka þróunar á grænlensku samfélagi og stöðu landsins á alþjóðavettvangi. 

Grænland er í þeirra augum orðinn nokkuð huggulegur staður, jafnvel ágætisáfangastaður 

fyrir ferðamenn.  

 En svo má sjá í bók Jónasar Guðmundssonar að enn er verið að vinna með þessi 

eldri stef. Jónas lendir oft í sjávarháska við strendur landsins og lýsir tilfinningunni um 

borð þegar þeir sigla inn á háskalegt svæði.50 Jónas lýsir því einnig í bók sinni hvers konar 

karlar ráðast í svokallaðar Grænlandsiglingar og kallast sú lýsing um margt á við það sem 

við höfum skoðað í verkum Sigurðar Breiðfjörð og Árna Magnússonar: 

Einsog skipin verða að vera sérstök, verða mennirnir sem þeim sigla að vera um 
margt sérstakir. Varla er hægt að nota nema mjög duglega og hrausta menn í 
Grænlandsfartina. Það endast ekki aðrir í svona fart. 51 

                                                
47Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 53–56. 
48Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 99–108. 
49Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 2–30.	
50Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 74–75. 
51Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 12. 
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2.2 Sælureitur  
Eins og hefur verið komið inn á fyrr í þessum kafla draga höfundar einnig upp jákvæða 

mynd af landinu í bland við þá neikvæðu. Landið er allt í senn illur og annarlegur staður 

en líka sannkallaður sælureitur, land tækifæranna ef svo má segja. Á sumum stöðum lýsa 

margir höfundar ofgnótt af náttúruauðlindum. Á sumum stöðum virðist það vera sem svo 

að hægt sé að draga fram hamingjusamt og áhyggjulaust líf. Undarleg fegurð landsins er 

einnig viðfangsefni sem margir staðnæmast við. Í lýsingum höfunda á sjónarspilinu þegar 

náttúran skartar sínu fegursta verða þeir gjarnan fyrir djúpum hughrifum og finnst eins 

og þeir hafi öðlast dýpri skilning á svæðinu í kjölfarið. 

Þegar líður á vist Árna Magnússonar á Grænlandi batna viðhorf hans til muna. 

Hann sér ekki lengur aðeins snjó og nakin fjöll. Hann sér tækifæri og og á sumum stöðum 

þykir honum gæði landsins vera betri en þau sem hann þekkir á Íslandi. 

Eg þori að segja, að Grænland er í mörgum póstum betra en Ísland er. Fyrir 
það fyrsta sá ég það land þar, sem hér eigi hefi séð so gott fyrir fénað, sem var 
við marga firði. Þar voru hálsar milli þeirra, allir með lyng og smá töðugresi 
á báðar síður, hvar í bland var einir og bláberjalyng. Þessir firðir skáru sig inn 
í landið sjö eður átta mílur.52 

Þarna er nóg að bíta og brenna, Árni lýsir því að hann hafi lifað í sannkölluðum í 

vellystingum í dvöl sinni. Það má kaupa verðmæta skinnvöru af innfæddum fyrir lítið og 

víða má finna myndarlega varpstaði. Árni lýsir því hvernig Grænlendingar sjálfir hafa 

nóg í sig og á með veiðum sínum. Bresti veiðar á einum dýrastofni má einfaldlega ganga 

á aðrar tegundir.53 Árni tekur einnig fram þegar hann skrifar ferðasögu sína á gamalsaldri, 

að honum hafi borist fregnir af ýmsum framförum í búskap á svæðinu. Allskyns skepnur 

hafi verið fluttar til landsins og samfélagið sé orðið talsvert framþróaðra en þegar hann 

var þarna.54 

 Sjálft erindi Sigurðar Breiðfjörð til Grænlands er að vissu leyti vitnisburður um 

meint auðæfi og tækifærin sem leynast á þessum slóðum.55 Hann starfar þar sem beykir 

en ásamt því var hann líka fenginn til þess að kenna landsmönnum hákarlaveiðar, sem 

var talin vera ríkuleg og ónýtt auðlind. Við Holsteinsborg veiðir Sigurður hvorki minna 

en 238 hákarla á fimm dögum.56 En veiðin gengur ekki jafn vel allstaðar. Landið er því 

                                                
52Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 47. 
53Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 48. 
54Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 47. 
55Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 44. 
56Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 76. 
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mjög misjafnt að gæðum.  Á ferðum sínum um landið tekur Sigurður eftir öðrum 

náttúruauðlindum sem virðast vera gjöfular, til að mynda eggver, marhnútar og síld. 

Helgi Pjeturss finnur nokkra óbyggða sælureiti á rannsóknarleiðangri sínum um 

Grænland. Í nokkrum fjörðum og eyjum sem hann sækir lýsir hann því hvernig bláber og 

krækiber þekja jörðina í svo þykku lagi að tjaldgólf þeirra blotnar í gegn af safa 

berjanna.57 Grasnyt eru með besta móti, þarna eru hérar, frjósamt fuglalíf og laxár renna 

þar í gegnum firðina. Höfin iða af lífi, á einum stað sér hann Grænlendinga beinlínis moka 

fisknum úr sjónum. Helgi veltir fyrir sér hvað veldur því að mörg þessara svæða séu 

óbyggð og af hverju Grænlendingar þoli oft matarskort.58 

Vigfús minnist þess á einum stað að kjöt geymist betur á Grænlandi en annars 

staðar og segir það vera vegna þess að rotnunargerillinn hafi ekki ratað á þessar slóðir.59 

Vigfús talar raunar oft um náttúru landsins á þessum nótum, hún sé svo einkennileg og 

ýkt að hún ali af sér einkennilegar og ýktar skepnur. Hann tekur til dæmis sauðnautið og 

hann veltir fyrir sér hvernig megi vera að svo stórt dýr geti lifað í grimmri náttúru 

landsins. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að þessi tröllslega og harðgerða náttúra hafi 

alið af sér tröllslegar skepnur. Hann telur þó að náttúran muni þó að lokum þurrka út 

þessar skepnur og stingur upp á því að flytja þessar skepnur til sælli slóða eins og til 

dæmis til Íslands.60 Þessar hugmyndir líkjast um margt þeim sem bornar eru upp í verki 

Ársæls Árnasonar.61   

Í upphafskafla bókarinnar skrifar höfundur áhugaverðar vangaveltur um 

mögulega uppsprettu neikvæðra viðhorfa Íslendinga gagnvart Grænlandi. En hann telur 

þau mega rekja til þeirra tilfinninga sem vakna meðal landsmanna þegar hafís rekur á 

strendur Íslands. Reynsla Íslendinga af þessum vágest hefur orðið til þess að landsmenn 

geta vart hugsað sér að eitthvað geti þrifist þar sem ísinn er annars vegar. Þetta vill Ársæll 

leiðrétta, því að á Grænlandi „[þ]ar sem hann [ísinn] ræður ríkjum“ hefur jurta- og 

dýralífið samlagast umhverfi sínu og þarna hafi þróast „einkennilega stórfellt“ og 

verðmætt dýralíf. Ársæll bendir á að Norðmenn séu ekki haldnir sömu meinloku, „þeir 

hafa sópað gulli af ísnum, hér rétt við handajaðarinn á okkur.“ 62 Önnur birtingarmynd 

                                                
57Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 76. 
58Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 41–42. 
59Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 44. 
60Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 77. 
61Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 11–12, 86–88. 
62Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 9–12. 
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meintrar allsnægta landsins sést líka í því hvað leiðangursmenn Gottu skjóta mikið magn 

af allskyns skepnum á leiðinni. Þeir skjóta langt umfram það sem þeir þurfa að hafa í sig 

og á. Það má nánast skilja veiðarnar sem svo að þær hafi verið aðeins verið til þess fallnar 

að stytta mönnum stundirnar á leiðinni.63 Náttúru landsins er stillt upp á nokkuð svipaða 

vegu og gert er í bók Vigfúsar. Það er að segja hún er ógurleg og stórbrotin en takist 

hugrökkum körlum að beisla hana fá þeir ríkulega umbun fyrir erfiði sitt. Það er líka 

hugur í mönnum og það má næstum skilja það sem svo að þeir ætli að leggja undir sig 

landið. Þetta sést t.a.m. einkar vel í því að höfundur tekur upp á því að gefa fjöllum og 

dölum nöfn. Ársæll nefnir til dæmis fjall eitt í Dúsensfirði eftir dóttur sinni. Í ferðinni 

voru menn því að brjóta undir sig lönd í vissum skilningi.64 

Þegar Ási í Bæ skrifar ferðabók sína er Grænland á vissum tímamótum. Gamlir 

atvinnuvegir eru að hverfa og nýir að taka við. Nýsköpun og iðnvæðing er í fullum gangi. 

Tækninni hefur fleygt fram og menn eru farnir að gera sér vonir um að með nýrri tækni 

verði loks hægt að koma höndum yfir þau gríðarlegu auðæfi sem leynast í Grænlandi. 

Menn eru í óða önn að kemba landflæmi Grænlands eftir verðmætum. Ása þykir þessi 

þróun þó nokkuð varhugaverð og hann óttast það að frumbyggjarnir verði rændir af 

auðæfum sínum af föntum sem stefni „að því að gera landið að féþúfu og fólkið að nútíma 

iðnaðarþrælum“.65 Ási telur að vestræn öfl muni spilla Grænlandi og misnota auðæfi þess. 

Auðæfi landsins eru í raun aðeins dýrmæt í höndum Grænlendinga, þeir drógu fram sælt 

líf áður enn hvíti maðurinn kom og raskaði jafnvæginu.  

Jónas Guðmundsson tekur í sama streng þegar hann ræðir möguleg auðæfi sem 

liggja falin í jörðu Grænlands. Hann segir að það megi „vel vera, en dálítið hefur dregist 

að koma höndum á auðæfin.“66 Jónas leggur meira upp úr hefðbundnum auðæfum 

landsins og svarar því hvort það sé „í raun og veru búandi þarna norðurfrá“. Jónas telur 

að lífsstíllinn skeri úr um hvort það sé hægt: „Þannig er Grænland í raun og veru paradís 

þeirra, er útilífi unna, og ennfremur þeirra, er hafa gaman af dýraveiðum.“67   

En auðæfin og ofgnóttin birtast ekki aðeins í efnislegum verðmætum. Það má 

einnig greina hugmyndir um að umhverfið þarna geti í sjálfu sér göfgað og eflt anda 

manna. Stórfenglegt landslagið getur veitt mönnum innblástur og djúpstæða þekkingu á 

                                                
63Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 66. 
64Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 74. 
65Ási í bæ, Granninn í vestri, bls. 124. 
66Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 155. 
67Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 56. 
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sjálfum sér. Vísindamenn og listamenn eigi t.a.m. ríkt erindi á þessar slóðir.  Þegar litið 

er á sams konar greiningar fræðimanna á orðræðuhefð sem spunnist hefur í kringum lönd 

á hitabeltissvæðum má sjá sama þema. Sagnfræðingurinn David Arnold telur að þýski 

náttúrufræðingurinn Alexander von Humboldt hafi verið áhrifamikill í því að móta þessa 

tilteknu ímynd af göfgandi áhrifum sem umhverfi jaðarsvæða hefur á vesturlandabúa. 

Lýsingar hans á framandi stöðum á jaðrinum sem hann kom til árin 1799–1804 veittu 

seinni tíma náttúrufræðingum og ferðamönnum innblástur.68 

Þetta þema kemur hvað skýrast fram í ferðabók Helga Pjeturss. Fyrir honum felast 

auðæfi Grænlands ekki síst í tækifærum til vísindalegra rannsókna og uppgötvana. Helgi 

á erfitt með að ná utan um öfgakenndar breytingar sem eiga sér stað við árstíðaskipti. Í 

einni svipan breytast svæði með loftslagi „svipað því, sem nú er í Norður-Afríku“, í 

sannkallað vetrarríki.69 Helgi er dolfallinn yfir því sem hann sér og rannsakar. Þetta má 

glöggt sjá í innblásnum lýsingum hans. Landið er fjársjóðskista fyrir vísindamenn, þarna 

má skyggnast til horfins heims, aftur til tíma ísaldarinnar:  

Það er undarlegt að hugsa sér, að svona jökulauðn, eins og þarna má líta, skuli 
einu sinni hafa hulið mikið Evrópu og Norður-Ameríku, einmitt þau svæði af 
hnettinum, sem síðan hafa fóstrað fjörugast og fullkomnast mannlíf – að þar skuli 
hafa verið grænlenzk jökulkyrrð og dauði.70 
 

Það má einnig greina samskonar þemu í bók Sigurðar Breiðfjörð. Í einum kafla fjallar 

höfundur um veiðiferð sem hann slóst í för með. Í þessari ferð ákveður Sigurður að láta 

af veiðunum um stundarkorn og bregða sér upp á fjall til þess að geta borið jökulbreiðuna, 

sem lá á bakvið fjallið, augum. Við þessa sjón verður Sigurður djúpt snortinn og finnst 

hann standa á skilum tveggja heima.71Erindi Jóhanns Briem listmálara er mjög í anda 

þessara viðhorfa til landsins. Þar ber mikið á rómantískum og innblásnum lýsingum á 

umhverfinu. Rétt eins og Helgi Pjeturss tekst Jóhanni að hverfa aftur um tíma við það eitt 

að bera landið augum. Í tilfelli Jóhanns ferðast hann aftur til þjóðveldisaldarinnar.72  Þetta 

þema, að geta horfið aftur um tíma í framandi landi, er einnig þekkt ritklif í evrópskri 

orðræðu.73 

                                                
68David Arnold, The Problem of Nature. Environment, Culture and European Expansion, bls. 146. 
69Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 96. 
70Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 83. 
71Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænalandi, bls. 52–53. 
72Jóhann Briem, Milli Grænlands köldu kletta, bls. 22–26 og víðar. 
73Søren Rud, Colonialism in Greenland: Tradition, Governance and Legacy, bls. 14–17. 
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 Í bók Vigfúsar er landinu, veðráttu og náttúru þess gjarnan stillt upp sem 

fjandsamlegum öflum sem leiðangursmenn etja kappi við. Grænlandi er því gjarnan stillt 

upp sem nokkurs konar andstæðingi sem menn reyna að kortleggja og temja í þágu 

vísindanna.  Einstaka sinnum lýsir höfundur landinu á rómantískum nótum. Til að mynda 

heillast hann af útsýninu yfir Sofandiflóa í kvöldsólinni:  

Að baki okkar sáum við ekkert, en síðustu geisla sína sendi sólin út yfir 
Sofandiflóann, með allan sinn eyjagrúa, og litaði allt með hinum dýrlegustu 
purpurarauðu og bláu litum. Nú fannst mér ég skilja, hvað það er, sem dregur 
menn í ferðalög til þessara óbyggilegu landa.74 

 
Jónas Guðmundsson ræðir þetta líka í sínu verki. Hann telur að umhverfið og landslagið 

skerpi formvitund og smekkvísi þeirra sem upplifa það. Það er einkum sjónarspilið sem 

hafísinn í tæru og bláu hafinu myndar, sem heillar Jónas og hann hvetur verðandi 

listamenn til þess að sækja á þessi mið.75  

2.3 Samantekt 
Það má því glöggt sjá að sú ímynd að Grænland sé annarlegur og ólífvænlegur reitur helst 

fram að 8. áratug 20. aldar. Landið virðist vart tilheyra þessum heimi. Þarna eru naktir 

klettar og stórgrýti, lítið undirlendi og fáskrúðugt dýra- og plöntulíf. Veðurfar er 

sveiflukennt og vetrarkuldinn nánast óbærilegur. Landið er líka erfitt yfirferðar vegna 

hafísa og jökulhlaupa. Það þarf því vart að koma á óvart að á þessum slóðum leynist víða 

hættur. Þetta upplifa nokkrir höfundarnir á eigin skinni, á meðan aðrir miðla þessum 

háska með öðrum hætti. Það er því ekki á allra færi að ferðast um á þessum slóðum. 

Aðeins sérstakir karlar geta dregið fram lífsbjörg á þessu óvistlega landi.  

Sú ímynd landsins, að það sé hættulegt og aðeins á færi hraustra karla helst einnig 

vel fram á 20. öldina. Náttúruöflin á þessum slóðum er teflt fram sem harðsnúnum 

andstæðingi, menn verða að vera rammir að afli, útsjónasamir og úrræðagóðir til þess að 

leggja hann að velli. Á þessum slóðum er skorið úr um það hver er nógu hraustur og hver 

er það ekki. Þessi hugmynd nær fyrst um sinn yfir alla sem þangað koma á 18. og snemma 

á 19. öld til að starfa fyrir Grænlandsverslunina. Þegar líður á 20. öld batna samgöngur 

og aðgengi að landinu, menn fara þangað í öðrum erindgjörðum og hættur landsins eru 

                                                
74Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. 79. 
75Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 86.  
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ekki jafn áberandi. Þessi svið eru þó enn til, sjómenn og landkönnuðir þurfa til dæmis enn 

að vera karlar í krapinu. 

Ímyndin um að Grænland sé sælureitur og auðugt land lifir, eins sést hér, einnig 

góðu lífi langt framan af. Innan þessarar ímyndar viðhelst tvenns konar sýn á auðæfi 

landsins. Fyrst er það jarðbundin nytjahyggja; menn sjá að landið er víða kjörið til 

búskapar, þarna eru auðug fiskimið og fleiri verðmætar náttúruauðlindir sem bíða 

uppskeru. Grænland er líka staður þar sem hægt er að hverfa aftur til fortíðar, til 

ísaldarinnar eða landnámstímans. En svo má einnig greina rómantíska fegurðarsýn þar 

sem menn auðgast ekki síst í anda við það eitt að draga í sig stórgert og ægilegt sjónarspil 

landsins. Þessi rómantíska fegurðarsýn grundvallast einmitt á fjarlægð landsins, frá 

miðju.. Jafnframt hafa menn áhyggjur af því að innrás vestrænnar siðmenningar muni 

spilla þessum óáþreifanlegu auðæfum landsins. 

Þessi klofnu viðhorf til landsins eru það sem fræðimenn hafa margir haldið fram 

að einkenni vestræna orðræðuhefð um framandi lönd og svæði á jaðrinum, hvort sem það 

eru lönd í austri (e. Orientalism), suðrænar eyjar (e. Tropicality) eða svæði yst í norðri (e. 

Borealismi/Arcticality). Þessum svæðum, sem eru staðsett á jaðrinum, fyrir utan 

stjórnvalds- og menningarmiðju Evrópu, er ýmist lýst sem ógurlegum, háskalegum og 

óbyggilegum svæðum eða sem sannkölluðum sælureitum þar sem finna megi gríðarleg 

auðæfi. Báðar þessar ímyndir bera það með sér að svæðið sem um ræðir er annarlegt.76 

Þversagnakennd viðhorf af þessu tagi birtast gjarnan í sömu frásögn. Þessi orðræða er því 

ansi fjölbreytt og flókin. Innan þessarar hefðar rekast nýjar hugmyndir á við ævaforn 

þemu. En þegar öllu er á botninn hvolft eru þessar ímyndir í raun tvær hliðar af sama 

peningnum. 77  

En hvaðan koma þessar hugmyndir? Það má teygja sig alla leið til miðalda til að 

sjá klofin viðhorf Íslendinga gagnvart Grænlandi. Í Grænlendinga sögu og Eiríks sögu er 

Grænlandi stillt upp sem jaðarsvæði, landinu er lýst sem illum stað þar sem skrímsli og 

nornir hafast við. En þarna má einnig finna gríðarleg verðmæti.78 Það má því sjá að þessi 

orðræðuhefð teygir sig langt aftur. 

 Þegar við færum okkur nær upphafi þess tímabils sem hér er til skoðunar má enn 

greina vitnisburð um þessi klofnu viðhorf gagnvart Grænland frá því það var fyrst 

                                                
76 David Arnold, The Problem of Nature. Environment, Culture and European Expansion, bls. 141–157.	
77	Homi Bhabha, The Location of Culture , bls. 118.	
78Jonathan Grove, „The Place of Greenland in Medieval Icelandic Saga Narrative“, bls. 32. 
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„endurnumið“ á 18. öld. Í grein sem birtist í tímaritinu Sögu árið 2017 fjallar 

sagnfræðingurinn Kristrún Halla Helgadóttir um manntal sem gert var í þremur sýslum 

hér á landi árið 1729. Manntalið var liður í áformum Friðriks IV Danakonungs að leggja 

undir sig Grænland og endurreisa þar norræna byggð. Íslendingar þóttu að mörgu leyti 

heppilegir landnemar. Af því tilefni var gert út manntal til að kanna hvort einhverjir á 

landinu væru fáanlegir til þess að flytja út. Svo virtist vera í fyrstu og forstöðumenn 

manntalsins fundu þó nokkra sem virtust fúsir til þess að flytjast búferlum á nýjar og 

framandi slóðir. En greinargerðin, sem átti að senda til konungs og 

Grænlandsnefndarinnar sem fór fyrir verkefninu, barst seint. Áform um fólksflutninga 

drógust því á langinn og þegar þráðurinn var tekinn upp vorið 1730 höfðu langflestir hætt 

við fyrri loforð sín sem þeir gerðu árið 1729. Kristrún rekur nokkrar ástæður fyrir þessum 

hughvörfum. Þar á meðal hafi verið ýmsar neikvæðar sögusagnir um Grænland, 

frumbyggja landsins og erfið lífskjör á þessum slóðum.79 

 Önnur heimild frá þessu tímabili sem gefur vísbendingar um þessi viðhorf má sjá 

í skrifum séra Jóns Bjarnasonar frá Ballará. Hann var heillaður af Grænlandi og sóttist 

mikið eftir því að komast þangað til þess að boða innfæddum fagnaðarerindið og 

mögulega setjast þar að. Hann hafði mikla trú á því að þarna væri hægt að stunda 

myndarlegan búskap og lifa þar góðu lífi, jafnvel betra lífi en heima fyrir. Honum 

auðnaðist þó aldrei að leggja land undir fót, en áhuginn slokknaði aldrei á lífsleiðinni og 

hann hélt lengi í þá von að geta flust á þennan sælureit. Í bréfaskrifum á milli hans og 

séra Egils Þórhallssonar, trúboða og seinna prófasts á Grænlandi, má sjá nokkrar 

vísbendingar um neikvæð viðhorf gagnvart Grænlandi sem voru meðal Íslendinga. Jón 

og Egill hörmuðu þessi neikvæðu viðhorf Íslendinga sem þeir töldu byggja á tómum 

misskilningi.80 En við sjáum skýrt að þarna togast á tvær ímyndir um Grænland sem svipa 

um margt til þversagakenndra hugmynda manna um landið á miðöldum. En við sjáum 

einnig að þær taka mið af og mótast af samtíma sínum. En þetta er einmitt eitt af 

einkennum þessarar orðræðu, það er samfella í ímyndarsköpuninni, en það líka 

sveigjanleiki í notkun hugtakanna.81 Hvernig endurspeglast þessi margslungna og 

                                                
79Kristrún Halla Helgadóttir, „Manntalið 1729 og fyrirætlanir um flutninga fólks til Grænlands“, bls. 71. 
80Hannes Þorsteinsson, „Grænlandsþættir m. fl.“, Blanda 5. bindi,  bls. 222–232.	
81 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 44; sjá einnig Sherrill Grace, Canada and the Idea 
of North, bls. 16. 
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þversagnakennda orðræða sem menn viðhöfðu um Grænland í umræðu um íbúana sem 

þar búa? 

3. Grænlendingar 
Það má lesa margt úr kynnum höfunda á íbúum landsins. Grænlendingar, eða Inúítar, 

vöktu áhuga og forvitni Evrópumanna nánast frá fyrstu kynnum á 16. öld og langt fram á 

20. öld. Hvaða fólk var þetta, hvaðan kom það, hvernig gat það lifað á þessum hrjóstrugu 

slóðum? Víða má sjá tilraunir til þess að færa forvitnu fólki heima fyrir þessa framandi 

þjóð, ýmist í ítarlegum lýsingum sjónarvotta eð hugleiðingum fræðimanna í myndum og 

máli. Ferðalangar færðu gjarnan heim með sér ýmsa grænlenska muni og verkfæri, sem 

voru sýndir á söfnum og sýningum. Í sumum tilfellum voru íbúarnir sjálfir teknir og 

sýndir á sviðum í Evrópu.82 Þessar lýsingar, og miðlun á hinu óþekkta og framandi, skapa 

þjóðarímyndir. Þjóðarímyndir, lýsingar á „hinum“, taka ávallt mið af og eru mótaðar af 

sjálfsmyndinni. Hvernig við skilgreinum „hina“ er órjúfanlega tengt því hvernig lítum á 

okkur.83 Það eru aðrir þættir sem móta viðhorf þjóða til hverra annarra, t.a.m. 

valdahlutföll, stærð, staðsetning, menning og kynþáttur. Í tilfelli Grænlendinga má segja 

að lengst um sinn hafi valdleysi, jaðarsetning, kynþáttahyggja og nýlenduhyggja mótað 

viðhorf eða ímyndir Evrópumanna.84 Þjóðarímyndir eru margslungin fyrirbæri, þær geta 

verið neikvæðar, jákvæðar, þversagnakenndar og lagskiptar.  

Rétt eins og í umfjöllun okkar um ímyndir ferðamanna um landið tel ég 

nauðsynlegt að velja þemu til þess að sundurliða þessar samofnu hugmyndir sem birtast 

í lýsingum höfunda. Fyrst munum við skoða útlitslýsingar og hugmyndirnar sem birtast 

þegar höfundar taka það sér fyrir hendur að lýsa útliti og líkamlegum einkennum 

Grænlendinga. Því næst munum við skoða lýsingar sem lúta að andlegu atgervi, 

vitsmunum og siðferði íbúanna. Lýsingum á þessu verður skipt í jákvæðar ímyndir og 

neikvæðar ímyndir sem eru í raun nátengdar. Því næst skoðum við umfjöllunina sem 

grænlenskar konur hljóta í flestum bókanna,en þetta er ansi kynjaður heimildaflokkur. 

Höfundarnir eru allir karlar, sömuleiðis er orðræðan sem birtist í heimildum sem þessum  

karlæg. Það er því vel þess virði að kanna hvernig þetta birtist í textum höfunda. 

                                                
82 Michael Harbsmeier, „Bodies and Voices from Ultima Thule“, Narrating the Arctic, bls. 37–48. 
83Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 13–18; sjá einnig Jaakko Lehtonen, „Stereotypes 
and Collective Identification“, bls. 67–70.  
84 Stuart Hall, „The West and the Rest“, bls. 206–207. 
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Í bókum Vigfúsar Sigurðssonar og Ársæls Árnasonar koma Grænlendingar lítið 

við sögu. Þetta má að vissu leyti skýra með því að höfundar hafast við á afskekktum 

svæðum og komast sjaldan í kynni við Grænlendinga á ferðum sínum. En ég tel fjarvist 

Grænlendinga í bókum þessara höfunda vera vitnisburður um það hvernig hugsað var um 

landið á þessum tíma. Landið og sóknarfæri Íslendinga á þessu svæði voru í forgrunni.  

3.1 Útlit  
Lýsingar á útliti og líkamsbyggingu Grænlendinga er að miklu leyti mótuð af evrópskum 

kynþáttahyggjuhugmyndum og hugmyndum um íbúa sem búa á jöðrum, eða fyrir utan 

hinn siðmenntaða heim. Þjóðum sem búa á framandi stöðum er gjarnan lýst sem 

smávöxnum og í einkennilegum hlutföllum. Fólk þar jaðrar við það að vera frekar 

skrímsli heldur en menn. Fólk sem er svo útlítandi var gjarnan kallað pygmear, það bjó 

yst í austrænum löndum og á afskekktum suðrænum eyjum. En það mátti líka finna í hinu 

ysta norðri. Íslendingum voru t.a.m. lýst sem dvergvöxnum villimönnum í ferðabókum 

og fræðiritum. Þessa ímynd um að fólk sem býr á framandi slóðum sé dvergvaxið má 

glöggt greina í íslensku ferðabókunum og hvernig þær lýsa Grænlendingum. Sú ímynd 

Íslendinga af Grænlendingum sem einhvers konar hálfmennskum smámennum teygir sig 

langt aftur til miðalda. Sagnfræðingurinn Kirsten A. Seaver heldur því t.a.m. fram að 

orðið skrælingi sé í raun þýðing á orðinu pygmæi.85 

Á seinni hluta 18. aldar lýsir Árni Magnússon smæð íbúanna: „Grænlenzkir eru 

litlir að vexti með söðulbakað nef, svart hár og gulleitir í andliti. Þar eru þeir sem eru 

stórir sem kóngsins lífgardarar, en þeir eru fáir.“86 Það er að segja, ef Grænlendingar eru 

á annað borð stórir, þá verða þeir óvenjuhávaxnir. Það er því hvergi að finna Grænlending 

sem er „venjulegur“ vexti. Sigurður Breiðfjörð er á svipuðum slóðum, Grænlendingar 

(sem ekki eru blandaðir) eru „smámenni“, og „vöðvamiklir og beina-mjóir“.87 Helgi 

Pjeturss áréttar í sinni lýsingu að Grænlendingar séu raunar „meðalmenn að vexti, þó 

heldur tæplega, en fremur þrekvaxnir. Handleggirnir eru langir, fótleggirnir stuttir, fætur 

og hendur litlar“, þeir eru því rétt undir meðalhæð en hlutföll þeirra eru óvenjuleg.88 Við 

sjáum þessi viðhorf um smæð víkja í auknum mæli þegar líður á 20. öld. Þegar komið er 

                                                
85 Kirsten A. Seaver, „"Pygmies" of the Far North“, bls. 72. 
86 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 45. 
87 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 107. 
88 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1896, bls. 13. 
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á 7. áratug 20. aldar í bók Jóhanns Briem má samt enn greina leifar af þessari ímynd þegar 

höfundur lýsir íbúum landsins á þessa vegu: 

Gamlir skrælingjar eru ótrúlega grettnir og ljótir, húðin dökk og skorpin. Það er 
engin furða, þótt fornmenn villtust stundum á þeim og tröllum, þegar þeir voru 
klæddir skinnum og höfðu villimannlega háttu. Það er útbreiddur misskilningur, 
að eskimóar séu sérlega lágir vexti. Sé miðað við Norðurlandabúa, eru þeir 
tæplega meðalmenn ...89 

  
Hér færir Jóhann rök fyrir misskilningnum sem hefur litað viðhorf manna til 

Grænlendingar að þeir hafi verið hálfmennskir eða einhvers konar skrímsli. Þó að Jóhann 

komist að því að Grænlendingar séu í raun mennskir, og venjulegir að hæð og hlutföllum 

þá getur hann þess að þeir nái Norðurlandabúum „tæplega“ í hæð. Menn eru enn að tala 

um smæð og einkennilega líkamsbyggingu Grænlendinga. Jónas Guðmundsson lýsir því 

hvernig „allt fylltist af lágvöxnum, snaggaralegum mönnum“, þegar Grænlandsfarið lagði 

í höfn.90  

 Við sjáum því að smæð Grænlendinga er enn mjög miðlægt umfjöllunarefni í 

lýsingum manna, allt frá miðöldum fram yfir 20. öld. Þetta er með því fyrsta sem menn 

reka augun í og vekja máls á þegar þeir taka sér fyrir hendur að lýsa íbúum landsins. En 

það er einnig annað sem þeir taka eftir; það er að þeir eru dökkir á hörund og með annað 

andlitsfall en Íslendingar. Þessu verður einnig að gera góð skil og þarna koma sterkt fram 

hugmyndir kynþáttahyggjunnar. 

Annað stef sem má greina víða eru útlitslýsingar sem taka mið af kynþáttahyggju 

og viðleitni til þess að raða íbúum heimsins í þróunarstiga.  Samanburður við dýr gefur 

til kynna ákveðna vanþróun og annarleika. Því lægra sem fólk er staðsett á 

þróunarstiganum þeim mun meira líkist það dýrum í útliti og háttum. Þessi orðræða er 

nátengd heimsvaldastefnunni og má glöggt greina í ferðafrásögnum og fræðiritum 19. og 

20. öld. Rasismi, hugmyndir um að það megi flokka og raða ólíkum þjóðum eftir 

þróunarstigi, er miðlægt þema í þessari orðræðuhefð. Um stund voru Íslendingar viðfang 

þessarar flokkunaráráttu. Þeim var gjarnan lýst sem svo að þeir væru nokkrum þrepum 

neðar í þróunarstiganum hvíta mannsins, á svipuðu rófi og Írar.91 Því neðar sem þjóð er á 

siðmenningarskalanum, þeim mun meira fara þær að líkjast dýrum, þegar útlit, 

líkamsbygging og vitsmunir voru tekin til skoðunar. Þegar líða tók á 19. öld fór annarleiki 

                                                
89 Jóhann Briem, Milli Grænlands köldu kletta, bls. 22. 
90 Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 36. 
91 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 51–55. 
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Íslendinga og líkingar við dýr að víkja fyrir jákvæðari viðhorfum.92 Grænlendingar 

héldust þó enn innan sömu hefðar og án efa er helsta skýringin fyrir því kynþáttalegs 

eðlis. Litarhaft, tungumál og siðmenning þeirra komu í veg fyrir það að þær gætu talist 

jafningjar hvítra manna. Líkingar við dýr héldu áfram langt fram eftir og þær má sem fyrr 

segir greina í ferðabókunum hér. 

Ítarlegar útlitslýsingar Árna Magnússonar sem fyrr hafa verið reifaðar í þessum 

kafla eru vitnisburður fyrir þeirri viðleitni að lýsa náið útliti manna og færa í flokka. 

Sigurður Breiðfjörð tekur sér þetta líka fyrir hendur og lýsir náið almennum líkamlegum 

einkennum og hæfileikum (e. attributes): 

Öllum Grænlendingum, sem ekki eru kynblendingar, má þannig lýsa: Þeir eru 
lágir vexti, hrafnsvartir á hár, stinnhærðir og slétthærðir; þeir eru skegglausir og 
varaþykkir, úteygðir og mórauðir á yfirlit, vöðvamiklir og beina-mjóir, manna 
hvatastir á fæti og vel náttúruhagir til allra smíða. Af konum er allt hið sama að 
segja; þó eru þær hárprúðari; margar þeirra eru þar á ofan smáhentar og fótlitlar.93 
 

Helgi Pjeturss tekur í sama streng í lýsingum sínum. Vísindabakgrunnur hans gerir það 

að verkum að lýsing hans á Grænlendingum verður enn nákvæmari. Hann kemur einnig 

fram með ýmsar erfðafræðilegar vangaveltur sem minna um margt á hugmyndir um 

kynbætur (e. eugenics) sem var vinsæl fræðigrein allt fram að miðri 20. öld: 

Þó sér maður á Vestur-Grænlandi eigi allsjaldan fólk, sem er hörundsbjart, 
ljóshært og yfir höfuð að tala með norðurevrópeisku yfirbragði; sú orsök liggur til 
þess, að hið upprunalega Eskimóakyn er orðið talsvert blandað evrópeisku, 
einkum dönsku, blóði. Mannfræðingur, sem var gerður út til þess að rannsaka 
líkamsbyggingu Eskimóa, segir þó, að danska blóðsins gæti tiltölulega lítið í útliti 
Vestur-Grænlendinga. Það er eins og Eskimóaeinkennin gangi fremur að erfðum 
heldur en líkamseinkenni útlendinganna.94 

 

Jóhann Briem er líka á sömu slóðum. Hann reynir að staðsetja kynþátt Grænlendinga út 

frá því hverjum þeir líkjast. Hann ræðir einnig þennan einkennandi „eskimóasvip“ og 

hvernig hann kemur fram seint á lífsleiðinni.95 

Við sjáum einnig nokkuð um það að höfundar líki Grænlendingum við dýr þegar 

þeir lýsa holdafari Grænlendinga og ólíkum lifnaðarháttum yfir sumar- og vetrartímann. 

Þegar Sigurður Breiðfjörð lýsir lífsháttum Grænlendinga líkir hann þeim við seli. Á 

sumartímanum safni Grænlendingar á sig spiki til þess að lifa af frosthörkur og dýrtíð 

                                                
92 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 159–164.	
93 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 107. 
94 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1896, bls. 13. 
95Jóhann Briem, Milli Grænlands köldu kletta, bls. 21. 
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vetrarins. Helgi Pjeturss er á sama máli en hann líkir holdafari Grænlendinga við íslensku 

sauðkindina: 

Hvað fóðrun og holdafar snertir, er annars ýmislegt líkt með Grænlendingum og 
íslenzku sauðkindunum. Eins og þær eru Grænlendingar vanalega grindhoraðir á 
vorin, eftir vetrarsultinn, en hlaða svo utan á sig á stuttum tíma, þegar tíðin fer að 
batna og eru oftast nær í ágætum haustholdum. Fitan safnast einkum í kinnarnar 
og við hrygginn beggja vegna. 96 

 

Þegar komið er á 8. áratug 20. aldar hafa viðhorfin breyst mikið. Eftir seinna stríð hófu 

menn að vinda ofan af hugmyndum á borð við yfirburði hvíta mannsins og öðrum 

rasískum hugmyndum sem lágu í grunni heimsvaldastefnunnar. Sömuleiðis hafði 

kynþáttahyggja, hugmyndir um kynbætur almennt beðið skipbrot eins og frægt er. Þetta 

gerðist þó allt saman hægum skrefum. Þegar Ási í Bæ tekur það sér fyrir hendur að lýsa 

fólkinu sem verður á vegi hans reynir hann að fara aðrar leiðir en forverar sínir. Hann 

sleppir alfarið almennum einsleitum lýsingum á útliti Grænlendinga. Hann einbeitir sér 

frekar að því að lýsa einstaklingnum af mikilli nákvæmni og hann reynir að draga fram 

blæbrigði og persónueinkenni þeirra. Fólkið er ekki eins einsleitt eða framandi í útliti. 

Þetta má sjá á lýsingu Ása á grænlenskum manni sem höfundur ber sig á tal við: 

Hver skyldi hann vera þessi maður hérna á móti mér, á að gizka þrítugur, 
höfuðstór og þrekvaxinn, hendurnar kraftalegar, varirnar miklar, hárið blásvart, 
augun brún og hvöss, ró í fasi, hann er klæddur grófum sumarfötum og ber þau 
vel.97 

 

Jónas Guðmundsson er samstíga Ása. Honum þykir Grænlendingarnir myndarlegir og 

þeir eru einhvern veginn með heiðarlegra yfirbragð en Evrópumennirnir.98 Við sjáum 

heldur lítið almennar bollaleggingar um útlit Grænlendinga. En honum þykir 

Grænlendingar líkjast fuglum; þannig samlíkingar við dýr eru enn við lýði.99  

Heilt á litið má sjá að útlitslýsingar, sem gegnsýrðar eru rasískum hugmyndum 

kynþáttahyggjunnar lifa góðu lífi í lýsingum ferðamanna frá 18. öld allt fram að verki 

Jóhanns Briem á 7. áratug 20. aldar. Líkingar við dýr, nákvæmar útlistanir á líkamlegum 

eiginleikum og einkennum koma fram í þessum útlitslýsingum. Þó að Ási og Jónas reyni 

                                                
96Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 75–76. 
97Ási í Bæ, Granninn í vestri, bls. 21. 
98Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 54–55.	
99 Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 36. 
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að fara aðrar leiðir hvað þessi mál varðar, eru þeir samt innan sömu rasísku 

orðræðuhefðar, þeir hafa aðeins snúið henni við.   

Flestir höfundanna lýsa eða færa okkur frásagnir af Grænlendingum sem gefa til 

kynna að þeir séu óvenju harðgerðir og líkamlega sterkir. Hugmyndir um það að fólk sem 

byggir framandi slóðir þrói með sér eiginleika til þess að tefla gegn ýmsum áskorunum 

sem umhverfið og náttúran setur mönnum. Þessar hugmyndir má rekja langt aftur til 

fornaldar. Þetta er þjóðhverfur hugsunarháttur sem notaður er til að lýsa þjóðum sem 

byggja svæði sem Evrópumönnum þótti ólífvænleg og áttu erfitt uppdráttar með að fóta 

sig sjálfir á. Sagnfræðingurinn David Arnold hefur t.d. tekið eftir sams konar orðræðu 

sem Bretar viðhöfðu um Indland.  Til dæmis töldu margir Evrópumenn að fólk sem byggi 

á hitabeltissvæðum hafi þróað með einstaka líkamsstarfsemi til þess að þola hitann og 

rakann betur.100 Í norðrinu voru viðhorfin þau að í harðgerðri og stórfelldri náttúru þyrfti 

fólk að vera harðgert, sterkt og þróttmikið. Þessar hugmyndir lituðu t.a.m. lýsingar 

ferðamanna á Íslendingum og þessi ímynd lifir raunar góðu lífi enn í dag. Hið sama er 

upp á teningnum þegar ímyndir Grænlendinga eru skoðaðar.  

 Eitt af því sem við sjáum marga höfunda ræða er hversu vel Grænlendingarnir 

þoli hungur. Árni Magnússon tekur eftir því þegar hann segir: „Eg þekki þann 

Grænlandsmann, sem hefur góða krafta og hefur þó lítið að eta á 

stundum.“101Þróttmennska Grænlendinga birtist Árna einna helst í veiðifærni íbúanna 

sem hann dáist mjög að. Til að mynda standa ungir grænlenskir drengir 

aðkomumönnunum langt framar í þessum efnum.102 Evrópumenn sem reyni að apa eftir 

Grænlendingum, til að mynda við að reyna róa kajak, geta endað á því að lemstra sig fyrir 

lífstíð. 103 

Sigurður Breiðfjörð er öllu sparsamari í því að lofsyngja þróttmennsku og styrk 

Grænlendinganna en getur þess þó að þeir séu „vöðvamiklir“ eins og áður hefur komið 

fram. Hann vekur einnig máls á því að Grænlendingar geti þolað miklar þjáningar, til 

dæmis mikið hungur og einhvern veginn haldið gleði sinni.  

 Grænlendingum sem Helgi Pjeturss kynnist á leiðöngrum sínum um landið er 

gjarnan lýst sem hraustum körlum. Hann tekur eftir því að Grænlendingar láti nístandi 

                                                
100 David Arnold, The Problem of Nature. Environment, Culture and European, bls. 172–175. 
101 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 32. 
102 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 38. 
103 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 37.	
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kulda ekki raska svefnfriðnum, þeir vakni einfaldlega og berji sér á brjósti til að hita sig 

upp og sofna svo aftur.104 Eins og hinir tveir höfundarnir tekur Helgi eftir að 

Grænlendingar geti þolað ansi margt. Hann tekur þó eftir því að þeir þoli illa skort á 

selspiki.105 Lífsstíll þeirra og líkamsstarfsemi er í raun hönnuð í kringum aðstæðurnar á 

þessum slóðum. 
 Ási í Bæ lýsir atviki þar sem til átaka kemur á milli Dana og Grænlendings. 

Daninn er yfir meðalhæð en samt tekst grænlenska „nagginum“ að afgreiða andstæðing 

sinn auðveldlega og áður en langt um líður er Daninn sleginn í rot.106 Honum þykir þó 

hefðbundni, hrausti veiðimaðurinn vera hverfandi tegund þar í landi. Unga fólkið sem 

drekkur í sig vestræn menningaráhrif og neysluvenjur er ekki jafn tápmikið. Lýsing Árna 

á miðaldra Grænlendingi sem tekur það að sér að fara með Ása og félaga hans í 

skoðunarferð sýnir þessi viðhorf ágætlega. „Þetta var skarpleitur maður og kraftalegur, 

augnfrár, en með afbrigðum fámáll. Ég var viss um að hann væri einn þeirra sem ekki 

höfðu ánetjazt nýja tímanum, sætti sig við lítið, en nyti í staðinn þess frelsis að láta 

hverjum degi nægja sína þjáningu að hætti forfeðranna.“107 

 Jónas Guðmundsson er sömu skoðunar og Ási um að hinn hefðbundni 

Grænlendingur sé að víkja fyrir vestrænum lífsstíl. Hann sér einnig grænlenskan mann, 

sem honum þykir vera til fyrirmyndar, en sá hefur ekki brenglast af vestrænum 

munaðarvörum. Maðurinn er fangari, „fremur lágvaxinn, tággrannur og hörund hans var 

svart af sól á enninu og hálsinum. Hendurnar voru kraftalegar. Helzt minnti hann mig á 

íslenzkan erfiðismann eða bónda. Athugul augun og nákvæm taugastjórnun.“108  

 Það er stórmerkilegt hvað þessi hugmynd um að Grænlendingar spegli eðli 

umhverfis síns helst að stórum hluta óbreytt í gegnum allan þennan tíma. Sú skoðun að 

stórfengleg náttúran og fjarlægð frá brenglandi áhrifum siðmenningarinnar hafi alið af sér 

harðgert og sterkbyggt fólk fellur að áherslum höfunda hverju sinni. Þrátt fyrir að 

Íslendingar hafi eftir fremsta megni reynt að aðgreina sig frá Grænlendingum er þetta 

þema ímyndarinnar greinilega eitthvað sem þjóðirnar eiga sameiginlegt. Þetta sýnir 

glöggt fjölbreytni og marglögun þjóðaímynda. Lýsingar á Grænlendingum undirstrika í 

miklum mæli framandleika þeirra, þeir eru ekki eins og við, en svo má líka greina 

                                                
104Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 42, 80. 
105Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 54–55. 
106Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 13. 
107Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 34–35. 
108Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 54. 
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samanburð. Höfundarnir fara sumir ekki varhluta af því að einstök náttúra og landfræðileg 

staðsetning landsins móti líka þeirra eigin  þjóðarsjálfsmynd og þar koma fram ýmis 

líkindi. En hvernig birtist þessi fjölræðni í lýsingum höfunda á vitsmunum og menningu 

Grænlendinga? 

3.2 Andlegt atgervi og siðmenning 

3.2.1 Göfugir villimenn  
Árna Magnússyni þykir Grænlendingar glaðværir, gamansamir, harðir af sér og 

heiðarlegir (við hver annan). Það er ljóst af frásögn Árna að hann er heilt yfir nokkuð 

hrifinn af Grænlendingum. Samanborið við aðrar framandi þjóðir sem verða á vegi hans 

þá gefur Árni Grænlendingum mestan gaum. Siglingar þeirra á húðkeip og konubátum, 

vetrarfatnaður og veiðifæri þeirra þykir honum forvitnileg og heillandi. Hann dáist einnig 

að verkviti og kunnáttu þeirra sem sést í haganlega gerðum verkfærum og tjöldum 

Grænlendinga.109 Hann er meira að segja ekki sérlega neikvæður gagnvart 

matarmenningu þeirra og telur upp ýmsa grænlenska rétti sem hann man eftir. Hann segir 

að Grænlendingar séu frábitnir þjófnaði, nema gagnvart Dönum (sem Árni er nokkuð 

skilningsríkur yfir) og að þeir skipti jafnt sín á milli.110   

 Lýsingar Árna á trúarbrögðum og siðum Grænlendinga eru nokkuð ítarlegar. 

Hann er merkilega hlutlaus í lýsingum sínum á trúarbrögðum þeirra og gerir skipulega 

grein fyrir eðli þeirra án þess að láta í ljós fálæti eða vanþóknun á þeim. Þegar hann lýsir 

spámanni sem gegnir lykilhlutverki í trúarlífi Grænlendinga segir Árni að honum takist 

furðu oft að spá rétt fyrir, þetta sé eitthvað sem prestarnir á svæðinu geti ekki hafnað þó 

að þeim sé augljóslega illa við spámanninn.111 Árna þykir raunar lítið til siðaskiptanna 

koma. Kristni hafi ekki verið íbúum landsins til bóta. Með kristilegri uppfræðslu „læri 

þeir með það sama að drekka brennivín, hórast, stela, ljúga, hæða aðra. Þetta allt forðast 

heiðingjar.“112  

 Í 17. grein bókar sinnar fjallar Sigurður Breiðfjörð sérstaklega umsiði og skapferði 

Grænlendinga. Þar eru helstu þræðir dregnir saman í þrjár síður og niðurstaðan er sú að 

                                                
109Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 53–55. 
110Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 32. 
111Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 40. 
112Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 33. 
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Grænlendingar eru einfalt og glaðlynt fólk. Þeir lifa í sátt og samlyndi og skipta jafnt á 

milli sín. Lítið er um þjófnað þrátt fyrir vera lagalaust samfélag.113  

Helgi Pjeturss togar í sama steng; Grænlendingar eru einföld náttúrubörn í umsjá 

þróaðrar siðmenningar. Það má nokkuð víða sjá dæmi um þessa skoðun í frásögn Helga. 

Það er stórmerkilegt að þessu fólki hafi tekist að lifa á þessum slóðum í þúsundir ára. 

Helga þykir vestræn áhrif spilla þessu einstaka fólki. Hann tekur eftir því „að því fjær 

sem Eskimóar eru stöðvum verzlunarinnar, og því minna sem þeir hafa „menntazt“ eða 

lært af siðum Evrópumanna, því duglegri eru þeir.“114 Grænlendingum er í þessari sögu 

stillt upp sem einföldu og barnalegu fólki en í senn heillandi á sinn hátt: „Það var gaman 

að sjá til Grænlendinganna yfir veiðinni, þeir voru eins og kát börn, sem eru að leika sér, 

sítalandi og hlæjandi.“115 

Ási í Bæ er mjög heillaður af hinu hefðbundna veiðisamfélagi Grænlendinga. 

Honum þykir það mjög miður að sjá á eftir lykileiningum þessarar einstöku 

samfélagsgerðar sundrast vegna áhrifa vestrænnar menningar. Þéttbýlisvæðingin, 

iðnvæðingin og að ósögðum öllum þeim fjölda aðkomumanna sem eru komnir til þess að 

koma þessum áformum til leiðar. Ási verður mjög var við þessi áhrif, hann sér þetta einna 

helst í muninum á milli kynslóða.  

Jónas Guðmundsson er álíka áhyggjufullur um það hvort fornir lífshættir 

Grænlendinga séu á hverfandi hveli. Hann heldur því fram að inni í öllum 

Grænlendingum blundi veiðimaðurinn, þetta sé í eðli þeirra. En vestræn áhrif fara öfugt 

ofan í villimanninn, einkum og sér í lagi áfengið. Honum þykir það hafa valdið 

gríðarlegum skemmdum á þessu merkilega samfélagi eða eins og Jónas orðar það: 

„Villimaðurinn mikli, konúngur öræfanna, konúngur snæhéra og úlfa, jafníngi bjarndýra, 

er nú ofdrykkjumaður í ríki ölkarla og svínahirða, og vinnur einga sigra framar.“116 

3.2.2 Skrælingjar  
Þrátt fyrir að vera óvenju umburðarlyndur og jákvæður í garð Grænlendinga, má þó grein 

ýmislegt í frásögn Árna sem ber vott um fyrirlitningu og vanþóknun á frumbyggjum 

landsins. Honum þykir t.a.m. Grænlendingar vera sóðalegir:  

                                                
113 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 105–106.	
114 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 66. 
115 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 42. 
116 Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 121. 
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Það sýndist mér verst að sjá, þegar þeir átu lýsnar af sér, bæði karlmenn og 
kvenfólk,  og það annað, að þær sleiktu börn sín með tungunni, þegar þaug höfðu 
gjört sig óhrein, og hræktu so út af munni sínum.117 
 

Árni færir okkur einnig frásögn af því þegar hópur grænlenskra veiðimanna lagði á ráðin 

um að myrða og ræna Árna og samferðamenn hans. Upp komst um þessi launráð og 

aðkomumönnunum tókst aðyfirbuga tilræðismennina sem vissu ekki sitt rjúkandi ráð. 

Höfuðpaurar þessa samsæris voru gerðir að fordæmi og húðstrýktir. Þessi frásögn gengur 

í berhögg við fyrri staðhæfingar Árna um friðelskandi villimennina sem þarna búa.  

Að lokum má benda á annað atvik í frásögn Árna sem tekur af öll tvímæli um það 

hvort Árni hafi talið Grænlendinga til jafningja sinna. Þegar svo ber við að einn 

aðkomumannanna eignast barn með grænlenskri konu neyðist hann til þess að giftast 

henni. Að athöfninni lokinni fara menn að velta vöngum yfir því hvar hjónin skuli búa. 

Lagt er til að þau flytji í húsnæði erfiðismannaverslunarinnar um stund. Þessu mótmælir 

Árni, sem þvertekur fyrir það að deila þaki með grænlensku konunni og „hennar 

hráætum“.118 Þegar öllu er á botninn hvolft eru Grænlendingar villimenn; það má dást af 

þeim úr hæfilegri fjarlægð, en þeir eru ekki jafningjar Árna. Þetta atriði má einnig greina 

í verki Sigurðar Breiðfjörð. Þegar hann kemur til byggða gengur hann fram hjá híbýlum 

Grænlendinganna sem hann hefur andstyggð á og yfir til snyrtilegra húsa Dana.119 

 Það má glöggt greina í frásögn Sigurðar af Grænlendingum að honum þykir þeir 

vera heldur latir og ragir við að tileinka sér verklag og skipulag vestrænnar siðmenningar. 

Í 5. grein bókarinnar lýsir hann ferð sem lagt var í með það að marki að veiða hreindýr 

og afla heys handa geitum sem kaupmaður átti. Þegar Sigurður horfir upp á Grænlendinga 

slá hey gat hann vart setið á sér, „þó ekki væri mér ætluð sú vinna, réðst eg til, þegar ég 

sá ófimni Grænlendinga, að beita ljái miklum, og var eg að þessu þeirra fræknastur“.120 

Sigurður gefur aftur í skyn leti Grænlendinga þegar hann lýsir heimilislífi þeirra: „Vöku- 

eða kvöldvinna Grænlendinga er sjaldan önnur en slaðra um þá hluti, sem í plássinu kunna 

við að hafa borið þann dag.“121  

Grænlendingar eru því ólíkt Íslendingum ekki að vinna sér í haginn. Þeir sætta sig 

einfaldlega við það að þola þessar óþörfu þjáningar og skort. Til marks um þessa 

                                                
117Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 45. 
118Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 57. 
119Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 42. 
120Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 52. 
121Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 67. 
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annarlegu hegðun greinir Sigurður frá sérkennilegri sögu af ekkju og sex barna móður 

sem sat með tvo hvítvoðunga á brjósti þó að hún hafi sjálf ekki borðað neitt í fjóra daga 

á meðan önnur börn hennar gæddu sér á hundi. Við þessa sjón blöskraði Sigurði en hann 

tekur eftir að ekkjan hafi engu að síður verið „kát og skrafhreifin“. Það er erfitt að geta 

sér til um hvort þessi frásögn gæti verið til marks um fyrirhyggjuleysi eða nægjusemi 

Grænlendinga eða seiglu móðurinnar. En af lýsingu Sigurðar að dæma virðist niðurstaðan 

vera sú að Grænlendingar séu ávallt glaðir, sama hvað yfir þá dynur, nokkuð eins og dýr 

sem einfaldlega vita ekki betur. Þeir eru sælir í öllum óþrifnaðinum og skipulagsleysi 

sínu.122  

Sigurður Breiðfjörð gerir líka grein fyrir trúarbrögðum Grænlendinga í 19. grein 

bókarinnar en þar má glöggt greina fálæti og jafnvel kaldhæðni í frásögninni. Sigurður 

lýkur greininni á þeim orðum að „[þ]eir skírðu Grænlendingar hafa nú öðlazt sælli trú.“  

Í einum kafla rekst Sigurður á forna grafreiti heiðinna Grænlendinga. Þegar hann gerir 

sig líklegan til þess að hrófla við grafreitunum bregðast samferðamenn hans illa við og 

biðja hann um að láta grafreitina í friði. Ástæðuna fyrir þessu segir Sigurður vera þá að 

Grænlendingarnir hafi ekki viljað kalla yfir sig illa drauma og óveður fyrir það að raska 

ró forfeðra sinni.123 Þessu gegnir Sigurður að lokum, en það er áhugavert að hann skuli 

vísa í meinta hjátrú Grænlendinganna sem ástæðu þess að þeir ættu ekki að hrófla við 

grafreitunum. Ef til vill ber lýsingin vott um ákveðið fálæti og jafnvel óvirðingu fyrir 

siðum og menningu Grænlendinga. Það sem Sigurður vill gera er í rauninni grafrán og 

þykir í flestum samfélögum, þar á meðal hans eigin, óheimilt. Þetta atvik sem Sigurður 

lýsir kallast um margt á við það sem Sumarliði R. Ísleifsson greinir í doktorsritgerð sinni, 

Tvær eyjar á jaðrinum.124 Sambærilegt atvik á sér stað í ferðabókinni The Last Voyage of 

Capt. Sir John Ross, en þar greinir höfundur frá því að þeir hafi vakið hneykslan 

grænlensku samferðamanna sinna eftir að Evrópumennirnir höfðu afhausað grænlenskan 

mann sem var nýlátinn. Sumarliði telur þessa frásögn vera til marks um fálæti og að 

aðkomumennirnir hafi talið sig mega gera hvað sem þeim sýndist. 

Grænlendingar eru, ásamt því að vera hjátrúarfullir, algjörar gungur eins og 

eftirfarandi lýsing Sigurðar gefur til kynna; „[N]ema því meira sé misþyrmt eða þeir haldi 

                                                
122Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 68–69. 
123Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 46–47. 
124Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 212–213. 
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sér galdra von, því þá virða þeir líf sitt að litlu, en siðvananlega getur einn danskur rekið 

8 á flótta ef hann sýnir sig fullreiðan.“125  

Í frásögn Helga Pjeturss lætur höfundur oft í ljós þá skoðun að Grænlendingar séu 

latir. Gott dæmi er t.d. saga sem Helgi segir af Íslendingi nokkrum, Ólafi Tómassyni, 

kraftakarli sem  starfaði sem undirkaupmaður í Upernavik: 

Einn vetur var þröngt í búi hjá Grænlendingum sem oftar og skorti þá hundafóður, 
en Ólafur átti hundafóður í stórri tunnu. Grænlendingar gengu nú í tunnuna rétt 
eins og þeir ættu hana og fór því fram um hríð. Loks varð Ólafur leiður á þessu, 
fór upp í fjall og sótti hellubjarg eitt mikið og lagði ofan á tunnuna. Eftir það hélzt 
honum hundafóðrinu því að hellan var Grænlendingum of þung og fengu þeir ekki 
tekið hana ofan af tunnunni.126 

 

Helga Pjeturss þykir veiðieðli Grænlendinga ganga á köflum yfir strikið og stundum 

virðist það fara nokkuð í taugarnar á honum. Hegðun þeirra spillir tækifærum hans til 

þess að draga í sig og njóta einstakrar náttúru svæðisins. Þegar hann siglir fram hjá 

fuglabjargi dáist hann að lífríkinu, en sú stund varir ekki lengi því Grænlendingarnir eru 

fljótir að taka upp byssurnar og skjóta fuglana og rífa þá í sundur sem honum þykir „all 

ógeðslegt að sjá“. Þetta einstaka veiði- eða drápseðli veldur því að Grænlendingar hirða 

illa um hundana sína. Helgi telur ástæðuna fyrir tilfinningaleysinu gagnvart dýrunum vera 

vegna lifnaðarhátta þeirra og veiðimennsku.127 

Helgi tekur einnig eftir því að vestræn siðmenning fer þveröfugt ofan í 

Grænlendingana. Tækifærissinnað veiðieðli þeirra gerir það að verkum að þeir sem búa 

nálægt kaupstöðunum gerast latir og reiða sig á stopular siglingar. 128  Grænlendingar 

vinna sér einnig skaða á óhóflegum tóbaksreykingum og drykkju. Það þarf að hafa vit 

fyrir þeim. Þeir kunna heldur ekkert að fara með vopn, skjóta sig og aðra gjarnan af 

gáleysi og hafa nánast útrýmt hreindýrastofninum.129 Loks má nefna að Helgi minnist oft 

á óhreinlæti Grænlendinga.130   

Þegar við lítum svo á ferðabækur Ása í Bæ og Jónasar Guðmundssonar hefur 

ímynd skrælingjans umbreyst en haldist merkilega mikið óbreytt. Höfundar taka til dæmis 

undir þau viðhorf að Grænlendingar geti verið þjófóttir, sérstaklega gagnvart Dönum, en 

                                                
125Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 106–107. 
126Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 68. 
127Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 96. 
128Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 66. 
129Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 70. 
130Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 50. 
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réttlæta þó þessa  hegðun sem nokkurs konar andóf gegn yfirgangi Dana.131 Ási í Bæ gerir 

einnig meintan sóðaskap Grænlendinga að umtalsefni sínu. Ási á nokkuð erfitt með að 

fóta sig í þessum efnum, hann er að reyna koma fram með ný viðhorf en þau togast á við 

upplifanir hans og mögulega djúpstæða ímynd hans af Grænlendingum. Úr verður tvíræð 

lýsing sem þessi: 

Ekki hefði mér þó átt að bregða því að margt af þessu minnti mig á Eyjar 
bernskuáranna, þá voru þar opin sorpræsi og kerlingar komu út á morgnana og 
helltu þar úr koppnum sínum rétt eins og þær höfðu gert í sveitinni. Það tekur sinn 
tíma að læra bæjarlífið. En ég sá ekki betur en fólkið væri hreinlátt með sjálft sig, 
jú, maður sá eina og eina subbulega kerlingu, en vinnandi almenningur var rétt 
eins og ég átti að venjast, og unga fólkið beinlínis þrifið og smekklegt utan um 
sig.132 

 

Jónas Guðmundsson er á svipuðum slóðum þegar hann reynir að útskýra hvernig þessi 

neikvæða staðalmynd af Grænlendingum er beinlínis byggð á ólíku gildismati þessara 

menningarheima sem þarna búa. Grænlendingar skilja ekki aðkomumennina og 

aðkomumönnunum er fyrirmunað að setja sig inn í hugarheim Grænlendinga. Tilraunir 

til þess að setja Grænlendinga inn í vestrænt hversdagslíf veldur ýmsum árekstrum og 

deilum sem fóðri þessa neikvæðu staðalmynd Evrópumanna á Grænlendingum.133 Hann 

tekur til dæmis sögu af því hvernig Grænlendingar brugðust við þegar settar voru 

takmarkanir á veiði hreindýra: 

Dýrin voru friðuð, en þeir gátu bara ekki stillt sig og nú kom eðlisgreind 
Grænlendinganna þeim að góðu haldi, hin meðfædda kænska. Þeim kom ekki til 
hugar að drösla dýrunum inntil bæjarins og lenda þar í klandri. Þeir bara grófu 
skrokkana í frost og fönn og þegar hinn lögboðni veiðitími var genginn í garð, 
fóru þeir og sóttu skrokkana, sem voru vel geymdir í hraðfrysti grænlenzkrar 
náttúru.134 

 
En það eru ekki aðeins vestræn lög sem vefjast fyrir Grænlendingum heldur tekur Jónas 

einnig eftir að Grænlendingum vegni illa í kapítalískum markaðsbúskap sem komið hefur 

verið á þar í landi. Jónas telur það vera vegna þess að Grænlendingar „hafa ekki skapgerð 

fyrir tölur“135 og eigi erfitt með að skilja fyrirbæri eins og lán, vexti og fjármálasamninga. 

                                                
131Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 19; Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 44. 
132Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 19.	
133Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 46–47, 120–121. 
134Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 44. 
135Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 46. 
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 Við sjáum því að ímyndin um að Grænlendingar standi aftar í þróunar- og 

menningarstiganum helst nokkuð óbreytt þrátt fyrir breyttar áherslur. Enn er talað 

almennt um Grænlendinga, ýmis þemu eins og tornæmi, stelvísi og sóðaskapur eru enn 

túlkuð sem einkenni þjóðarinnar. En tilefni þykir til að staldra við annað viðfangsefni sem 

er samofið í lýsingar ferðasöguhöfunda á Grænlendingum, en er að mínu mati 

nauðsynlegt að taka út fyrir sviga og greina nánar. Þetta eru að sjálfsögðu grænlensku 

konurnar. 

3.3 Grænlenskar konur 
 
Komir þú á Grænlands grund, 
ef gjörir ferð svo langa, 
þér mun ég kenna að þekkja sprund, 
sem þar á buxum ganga.136 
 
Þetta ljóð eftir Sigurð Breiðfjörð er nokkuð lýsandi þegar litið er yfir frásagnir 

ferðbókanna. Konurnar sem þarna má finna eru flestum höfundum hugleiknar. Enda er 

heimildirnar sem hér um ræðir ansi kynjaðar. Höfundarnir eru allir karlmenn og 

heimildaflokkurinn, ferðabækur, hefur lengst um sinni verið vettvangur karla. 

Ferðabækur og frásagnir af framandi slóðum er skilgetið afkvæmi nýlendustefnunar, sem 

er í sjálfu gegnsýrt karlægum ímyndum.137 Þetta sést hvað einna skýrast í því hvernig 

fjallað er um konurnar sem búa í þeim löndum sem þeir sækja.  

Eins og ljóðið sem hér að ofan gefur til kynna leggja höfunda áherslu á það að 

lýsa náið konunum sem þarna má finna en þær eru um einkennilegar að þeirra mati. Þeir 

lýsa náið klæðnaði þeirra, hártísku, útliti þeirra á ýmsum skeiðum lífsins og vitsmunum. 

Sömu tvíhyggju gætir um þetta umfjöllunarefni og almennar lýsingar höfunda á 

Grænlendingum. En umfjöllun höfunda er sérstök að því leyti að konurnar vekja gjarnan 

mestu undrun mannanna og forvitni. Þær eru líka gjarnan notaðar sem dæmi um 

„dæmigerða“ hegðun villimannsins ýmist í jákvæðu eða neikvæðu samhengi. 

Það eru konurnar sem sníða fötin sem höfundarnir dást af. Þær sigla á 

konubátunum svokölluðu og þær annast börn sín af mikilli alúð á þessum fjandsamlegu 

slóðum. Þær þola hið mesta harðræði þegar illt er í ári en halda ávallt í góða skapið. En 

                                                
136Sigurður Breiðfjörð, „Konur á Grænlandi“, Snót. Nokkur kvæði eftir ýmis skáld, bls 270. 
137Laura E. Franey, Victorian Travel Writing and Imperial Violence: British Travel Writing on Africa 
1855-1902, bls. 6. 
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þær eru líka sóðalegar, sérstaklega á efri árum og þær elda viðbjóðslegan mat. Þær eru 

málglaðar, tækifærissinnaðar og glysgjarnar. Sömu tvíhyggju gætir þegar höfundar lýsa 

útliti kvennanna. Þetta sést hvað skýrast í frásögn Helga Pjeturss: 

Ungu stúlkurnar eru oft laglegar, þær eru svo glaðlegar og feitar, en það eru þó 
einkum augun og tennurnar, sem eru þeirra prýði. Aðrar eins tennur hefi ég mjög 
sjaldan séð annars staðar. . . . Eftir evrópeiskum hugmyndum eru grænlenzku 
stúlkurnar ekki fallegar í vexti; þær vantar alveg mitti, og mjaðmirnar eru 
tiltölulega ekki breiðari en á karlmönnum.138 
 

Konurnar eru því ekki alveg það sem menn eins og Helgi hafa vanist. Seinna í bók sinni 

lýsir hann  samræðu sem hann á við danskan mann sem taldi upp kosti þessa einkennilega 

holdafars grænlenskra kvenna: 

Ég heyrði einu sinni danskan mann segja, að það væri eins og handarhald í bakinu 
á grænlenzku stúlkunum, sem væri einkar-hentugt að taka í fyrir þann, sem 
dansaði við þær. Þegar ég löngu seinna komst í að dansa við grænlenzkar stúlkur, 
datt mér í hug handarhaldið mannsins, og þó að orðið sé ef til vill ekki sem allra 
heppilegast, skildi ég, hvað hann mundi hafa átt við, er ég fann, hvað þessum 
stúlkum var fádæma vel vaxinn fiskur um hrygg.“139 
 

Þegar litið er yfir lýsingar höfunda má sjá að þeir leggja allir þónokkra áherslu á 

það upplýsa lesendur um meint lauslæti grænlenskra kvenna og ásókn þeirra á 

aðkomumenn. Flestir höfundar staðfesta þennan orðróm með einum eða öðrum hætti. Þeir 

ýmist skýra þessa hegðun með vísan í ólíka siðferðisvitund villimannanna en, siðalögmál 

séu talsvert lausari í reipunum þar en í vesturlöndum. Fjölkvæni, konuskipti og 

kynferðislegir greiðar eru eðlilegir meðal villimannanna. Á sama tíma lýsa höfundarnir 

því að Grænlendingar fari óvenju dult með þessi mál. Sigurður Breiðfjörð segir, „Mjög 

sjaldan verða menn varir við ástarbrögð karla og kvenna; það þykir ósiður að láta vel að 

konu sinni, með kossum eða því líku, þegar einhvur sér til.“140 Grænlendingar lifa villtu 

og lagalausu kynlífi, en gera það þó fyrir luktum dyrum. Það er aðeins þegar konur verða 

óléttar að siðalögmálin taka gildi og barnsföðurnum gert að giftast konunni eða borga 

henni miskabætur.141 

                                                
138 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 34. 
139 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 61. 
140 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 106. 
141 Árni Magnússon, Ferðabók Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 46; Sigurður Breiðfjörð, Frá 
Grænlandi, bls. 106. Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 43,68; Jónas Guðmundsson, 
Grænlandsfarið, bls. 103. 
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Sem fyrr segir ræða ferðasöguhöfundarnir allir hvernig þessi lausung í þessum 

efnum meðal íbúanna hafa áhrif á aðkomumenn. Af frásögnum höfunda virðist sem að 

grænlensku konurnar sæki hart að aðkomumönnunum af ýmsum ástæðum. Árni 

Magnússon segir að Grænlendingunum þykir það mikill heiður að leggjast undir 

Evrópumenn. Aðrir telja konurnar sæki í útlendinganna í gróðaskyni eða til þess að 

komast í evrópskan munaðarvarning. Svo er það líka að konurnar laðist einfaldlega að 

siðmenntuðu og hraustu karlmönnunum sem þangað koma.142 Höfundar greina frá 

tilraunum danskra yfirvalda og forráðamanna verslunarinnar til þess að hefta þennann 

samgang með ýmsum reglum og lögum. Árni Magnússon lýsir hörðum refsingum sem 

versluninn beitti menn sem gerðust sekir um slíkt. Eignist menn börn með grænlenskum 

konum, sem voru skírðar, þurftu karlarnir að giftast þeim. Ef menn eignuðust börn með 

heiðingjum voru þeir dæmdir í ævilangt „slaverí“ fyrir verslunina.143 Helgi Pjeturss ræðir 

einnig undarlega reglu, að undirkaupmenn máttu ekki ráða til sín ungar grænlenskar 

ráðskonur á heimili. Þær þurftu að vera yfir miðjum aldri, Helgi segir að þetta sé gert í 

varúðar skyni.144 Jónas Guðmundsson lýsir því einnig áhöfn Grænlandsfarsins hafi verið 

gert að lesa bæklinga og reglubækur dönsku konungsverslunarinnar, reglur sem byggðu 

á aldagamalli reynslu.145 Allar þessar reglur og boð eru gerðar til þess að ýmist 

fyrirbyggja kynblöndun, smit á kynsjúkdómum eða raska starfsemi verslunarinnar. 

Þrátt fyrir allar reglurnar og ráðstafanirnar til þess að koma í veg fyrir samneytið, 

virðist það lítið ganga. Víða má sjá lifandi votta um að þessar ráðstafanir hafi ekki komið 

af tilætluðum notum. Höfundar rekast víða á fólk af blönduðum ættum og karla sem hafa 

gifst grænlenskum konum. Sömuleiðis virðist ástandið aðeins hafa versnað eftir að landið 

opnaðist og danir streymdu inn í landið á seinni hluta 20. aldar þegar Ása og Jónas ber að 

garði. Þetta minnir Ása á ástandið svokallaða á hernámsárunum á Íslandi.146 Jónas lýsir 

því einnig að áhöfnin virði tilmæli verslunarinnar að vettugi, taki fjöldan allan af 

grænlenskum konum upp í koju með sér, sömuleiðis lýsir hann því kynsjúkdómar hafi í 

                                                
142Árni Magnússon, Ferðabók Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 45; Sigurður Breiðfjörð, Frá 
Grænlandi, bls. 106.  Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 97; Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, 
bls. 112; Ási í bæ, Granninn í vestri, bls. 123-124. 
143Árni Magnússon, Ferðabók Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 46 
144 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 60. 
145Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 16-19. 
146 Ási í Bæ, Granninn í vestri, bls. 124. 
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nýliðnum árum breiðst hratt út.147 Höfundar eru þó þöglir um sín eigin kynni af konunum 

sem þeir gera svo ítarlega grein fyrir.148 

Við sjáum því að það stef, um að grænlenskar konur séu fyrst og fremst 

kynferðislegt viðfang helst óbreytt ansi lengi. Menn eru í raun alltaf að velta fyrir sér 

hvernig og hvort þeir eigi að koma reglu á þessi samskipti. Konurnar hafa ekkert 

samfélagslegt eða jafnvel persónulegt atbeini í þessum efnum. Það er í raun gengið útfrá 

því sem einhverskonar lögmáli að konurnar sækist í karla sem leggja leið sína þangað. 

Annað sem höfundar reka augun í og gera umtalsefni eru hlutverkin og störfin 

sem grænlensku konurnar gegna í grænlensku samfélagi. Mörgum þykir konurnar vinna 

heldur ókvennleg störf, t.d. að verka veiðibráðina, bera þungt hlass og róa bátunum. Fyrir 

vikið þykir höfundum konurnar vera óvenju harðar af sér, ákveðnar og groddalegar. Helgi 

Pjeturss uppnefnir t.a.m. eina grænlenska konu sem aðstoðar leiðangursmenn 

„skessuna“.149 Sigurði Breiðfjörð þykir konunum ofraun boðið þegar hann sér þær 

„kófaðar og berar að ofan“ við róðurinn.150 Við höfum líka furðulegar frásagnir af því 

hversu miklar þjáningar konurnar geta þolað, eins og fyrrnefnd saga Sigurðar er til marks 

um. Árni Magnússon lýsir einnig barnsburði grænlenskrar konu, en því er lýst sem 

snöggri og sársaukalausri, jaðrar við hversdagslegri athöfn. Þegar barnið er komið í 

heiminn stendur konan upp og heldur áfram með sín hversdagslegu störf.151 Ekki fer hjá 

því að þessi lýsing á minni lesendur að Grænlendingar séu eins og dýr, sem eiga talsvert 

auðveldara með að koma afkvæmum sínum í heiminn heldur enn mennskar konur. Helgi 

Pjeturss skrifar einnig í svipuðum dúr, og segir konurnar víli ekki fyrir sér að leggja 

hundshvolpa á brjóst þegar skæð hundapest ríður yfir.152 Hegðun þeirra, geðsmunir og 

útlit endurspegla þann hráa og villta annarleika grænlenskrar siðmenningar Samt er 

eitthvað heillandi við þessar konur.  

 Þegar komið er að Jónasi Guðmundssyn hafa þessi framandi kynjahlutverk verið 

hafin upp og þær gerðar að merkisbera siðmenningar sinnar. Það má greina þó nokkra 

                                                
147 Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 18. 
148 Í þessu samhengi mætti benda á áhugaverða grein eftir mannfræðingin Gísla Pálsson, „Arcticality. 
Gender, Race, and Geography in the Writings of Vilhjalmur Stefansson“, bls. 290-301. Í greininni er 
ræðir Gísli um barn sem Vilhjálmur Stefánsson (Vestur íslenskur mannfræðingur og landkönnuður) átti 
með grænlenskri konu. Barnsins og konunar er hvergi getið í ritverkum Vilhjálms og vísbendingar eru um 
að hann hafi reynt að leyna þessu. 
149 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 69. 
150 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 49. 
151 Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 50. 
152 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 41.	
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eftirsjá eða fortíðarþrá í frásögn Jónasar þegar hann lýsir hughrifunum sem leita á hann 

þegar hann sér grænlenskar konur bíða í röð fyrir utan hárgreiðslu stofu, í þann mund að 

fara túbera og lita á sér hárið. Hann sér eftir því að grænlenska konan eða öllu heldur 

ímynd hans af hefðbundinni grænlenskri konu fari halloka gagnvart vestrænum áhrifum. 

Hann fer jafnframt í það að telja upp öll einkenni hefbundinnar grænlenskrar konu sem 

við höfum séð dregnar fram í ferðabókunum allt frá Árna Magnússyni og hans lýsinga til 

Helga Pjeturss: 

Myndu þær líka í hallærum einsog mæður þeirra gerðu taka hvolpana frá 
hundunum, sem voru dauðir úr húngri, og leggja þá við brjóst sitt til að láta þá 
sjúga sig? Myndu þær geta borið hreindýr á herðunum, einsog var eindreignast 
merki um kvenkost úti á klöppunum. Myndu þær róa skinnbáti gegnum stórísinn 
til að sækja rostúng, eða dauðan hval? Ala börn í snjónum og bíta sundur 
streinginn í gaungunum?153 
 

3.4 Samantekt 
Rétt eins og með frásagnir af umhverfi og náttúru Grænlands má finna í sömu íslensku 

heimildum lýsingar á fólkinu sem býr á þessum framandi slóðum. Orðið skrælingi, sem 

notað var yfir „hitt“ fólkið sem norrænir menn komust í kynni við á Grænlandi, kemur 

fyrst fram í Íslendingabók Ara fróða.   

Auk þess er vert að benda á tvo kvæðabálka sem séra Jón Bjarnason samdi um 

eitt helsta hugðarefni sitt, Grænland. Þar má einnig greina klofnar ímyndir um íbúa 

landsins. Þorfinnur Skúlason hefur skoðað og greint þessar vísur vel og dregið ýmsar 

áhugverðar ályktanir.154 Í fyrsta kvæðabálkinum, Budduvísur155 lýsir Jón vel vandaðri 

grænlenskri selskinnsbuddu sem hann keypti í Stykkishólmi árið 1757. Hann veltir 

vöngum yfir því hvers konar þjóð, sem teljast ætti villt og menningarsnauð, geti framleitt 

svona vandaðar vörur. Hérna má glöggt greina jákvæðu staðalmyndina af grænlensku 

villimönnunum. 

 Svokallaðar Skrælingjarímur156 eru að taldar vera tilraun Jóns til þess að skrifa 

sig frá vonbrigðum sínum eftir að síðasta tilraun hans til þess að flytja til Grænlands fór 

út um þúfur.. Í kvæðunum birtast ýmsar sögusagnir sem mála nokkuð neikvæða mynd af 

                                                
153Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 149-150. 
154Þorfinnur Skúlason, „Þegn herraþjóðar: Skrif Jóns Bjarnasonar um Grænland og Grænlendinga“, 
Þriðja íslenska söguþingið 18.–21. maí 2006. Ráðstefnurit, bls. 44–51. 
155Lbs 437 8vo, bls. 247–261. Því miður hafur hvorugt kvæðanna verið gefin út. Þau má aðeins finna í 
handritum.  
156Lbs 576 4to, bls. 618–619.	



43 
 

landi og þjóð. Til að mynda fjallar kvæðabálkurinn um skipsáhöfn sem sögð var hafa 

verið myrt af skrælingjum þegar þá rak á strendur Grænlands árið 1760.  

Ímyndin sem er dregin upp í heimildunum sem hér hafa verið ræddar er líka 

klofin. Hún er ýmist „jákvæð“ eða „neikvæð“. Það má víða greina hugmyndir sem lýsa 

vissri aðdáun á vitsmunum og lífsháttum Grænlendinga. Hugmyndir, eins fyrr hafa verið 

ræddar, um það hvernig hrjóstrug náttúran hefur alið af sér einstaka og merkilega þjóð 

sem lifir í fullkomnu jafnvægi við náttúruna. Þessir lífshættir geta af sér einstakan 

hugmóð og sköpunarkraft. Það er ýmislegt í efnismenningu, siðum og fari Grænlendinga 

sem ber vitni um þetta og höfundar og dást af þessu. Þessi hlutir eru nokkurs konar 

birtingarmyndir hins frumstæða en í senn „hreina“ eða „heiðarlega“ samfélags sem þarna 

hefur þróast. Þegar þessi jákvæða mynd er dregin upp má gjarnan greina nokkra 

sjálfsgagnrýni. Einföldu og fábrotnu samfélagi villimannanna er stillt upp sem nokkurs 

konar andstæðu vestrænnar siðmenningar. Þessi „jákvæða“ þjóðarímynd er náskyld 

hugmyndum um orðræðu sem spunnist hefur í kringum hinn svokallaða „göfuga 

villimann“ (e. noble savage). Þessari ímynd af Grænlendingum fylgja vangaveltur um 

það hvernig eða hvort það beri að varðveita þessa einstöku menningu. Þarna birtast 

áhyggjur af því hvort vestræn siðmenning muni brengla eða tortíma fólkinu og menningu 

þeirra. Lýsingar af þessu tagi gefa höfundum einnig tækifæri á því að láta í ljós gagnrýnar 

skoðanir á því sem þeim þykir miður í samtíma vestrænu samfélagi.157 

 Svo höfum við líka neikvæða þjóðarímynd. Fyrirlitning og yfirburðahyggja birtast 

einnig í umfjöllun ferðalanga um fólk sem býr yst í norðri. Þessi neikvæða mynd sem er 

dregin upp minnir um margt á viðhorf sem birtast í lýsingum á þjóðum sem bjuggu á 

jaðarsvæðum suður fyrir miðbaug, í Afríku, Vestur-Indíum og Asíu. Íbúum þar var 

gjarnan lýst sem siðlausum villimönnum. Hegðun þeirra minnir á börn eða jafnvel dýr. 

Það má tengja þessa hlið ímyndarinnar sem við neikvætt hlaðið orð sem Íslendingar og 

norrænir menn á miðöldum notuðu yfir um íbúa Grænlands lengi, skrælingi. Á þessari 

hlið þjóðlýsingarinnar er lögð meiri áhersla á þær hliðar veiðimannasamfélagsins sem 

höfundum mislíkar. Óhreinlæti, siðleysi, dýrslegar hvatir, leti og almenn vanþróun. Þá er 

fólkinu lýst sem þjófóttu og svikulu.158 Annað sem lögð er áhersla á þegar þessi neikvæða 

                                                
157 Ann Fienup-Riordan, Eskimo Essays, bls. 14; Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 42–
44; Kirsten Thisted, „The Power to Represent“, Narrating the Arctic,  bls.320–323. 
158 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 25–26; Stuart Hall, West and the Rest, bls. 219–
221. 
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mynd er dregin upp, er að villimennirnir kunna ekkert að fara með vestrænan varning. 

Þeir eru of vitlausir, eða hömlulausir til þess að meðhöndla hluti eins og byssur, tóbak og 

áfengi.159 Þannig að rétt eins og með ímyndina um göfuga villimanninn fylgja þessari 

ímynd skrælingjans vangaveltur um framtíð þessa fólks. En í þessu samhengi eru það 

villimennirnir sem þurfa að taka breytingum ef ekki á illa að fara, þeir eru skaðlegir 

sjálfum sér (og mögulega öðrum). Spurningin lýtur að því hvernig siðmenntaðar þjóðir 

geti bætt kjör, menntað og haft eftirlit með villimönnunum. 

Eins og rakið hefur verið hér helst ímynd grænlensku konunnar óbreytt merkilega 

lengi. Við sjáum þemu frá miðri 18. öld vera í fullu gildi langt fram á 20. öld. 

Mannfræðingurinn Kristín Loftsdóttir hefur skoðað náið lýsingar á framandi þjóðum í 

Afríku á 19. öld í tímaritunum Skírni og Íslenskum sagnablöðum. Þar á meðal hefur hún 

greint lýsingar á konum. Þar notast hún við kenningar og aðferðir kynjasögurnar, t.d. 

kenningu Nira Yuval-Davis sem leggjur áherslu á að konur hafi staðið sem táknmyndir 

sinna þjóða.160 Líkami þeirra og andlegt atgervi endurspeglar þannig ímynd þjóðarinnar. 

Konum sem bjuggu á þessum slóðum var gjarnan lýst sem vergjörnum og sérlega 

heilluðum af aðkomumönnum. Gjarnan er lögð áhersla á að lýsa nákvæmlega líkama 

kvennanna. Kynjahlutverkum er gjarnan snúið við, konur á þessum slóðum fengu 

karlmannlega eiginleika. Kristín segir að Íslendingar hafi tekið þátt í þessari tegund 

nýlenduorðræðu, þó að þeir hafi ekki beinlínis tekið þátt í nýlenduvæðingu þess 

svæðis.161 Ég tel að Grænland hafi einmitt verið vettvangur þar sem Íslendingar hafi 

mátað sig í hlutverki nýlendustjórans. Þessi skynreynsla birtist í textum ferðabókanna.  

En það eru aðrir íbúar í Grænlandi sem höfundar rekast á, Danirnir. Þeir eru 

milliliður Íslendinga að Grænlandi langt framan af og eins hefur verið sýnt fram á að þeir 

móta hugmyndir landsmanna á landi og þjóð. En hver voru viðhorf Íslendinga gagnvart 

Dönunum sem þarna voru? 

                                                
159 Sumarliði R. Ísleifsson, „In Comes Wine, out goes Wit“, Encountering Foreign Worlds, Ritsafn 
Sagnfræðistofnunar 41, bls. 21. 
160 Kristín Loftsdóttir, „Bláir menn og eykonan Ísland“, bls. 33–36. Sjá einnig Nira Yuval-Davis, Gender 
and Nation. 
161 Kristín Loftsdóttir, „Bláir menn og eykonan Ísland“, bls. 41–44.	
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4. Danirnir 

Það er um margt fróðlegt að skoða lýsingar Íslendinga á Dönunum sem hafast við í 

Grænlandi. Ekki síst fyrir þær sakir að hér er verið að leggja mat á nýlendustarfsemina að 

utanverðu, en samt eru höfundar flestir á þessum slóðum fyrir tilstilli Dana. Í bók Jóhanns 

Briem tekst höfundi þó að mestu að sneiða hjá þessu viðfangsefni og er tilvist Dana í 

Grænlandi smættuð í örfáar línur. Það er kannski ekki óeðlilegt, þar sem höfundur er oftar 

en ekki staddur á fornöld á ferðum sínum um landið, löngu áður en Danir koma til 

sögunnar. Viðhorfin sem birtast í skrifum höfunda gagnvart Dönum eru jafn marglaga og 

fjölþætt, jafnvel þversagnakennd, og lýsingar þeirra á Grænlandi og Grænlendingum. En 

þó tel ég að það megi greina tvo megin þræði, eða þemu, sem einkenna lýsingarnar. Fyrsti 

þráðurinn eru vangaveltur höfunda yfir því hvers konar Danir það eru sem þarna búa. Eru 

þetta óþokkar sem arðræna frumbyggja landsins? Eða eru þetta hugsjónamenn sem bera 

hagsmuni þeirra fyrir brjósti?   

 Seinni þráðurinn sem má greina í umfjöllun höfunda er sá að Danir virðast vera 

einhvern veginn utangátta á þessum slóðum. Sérstaklega í samanburði við Íslendingana 

og Norðmennina sem þarna eru. Á þessum slóðum kemur í ljós að Danir þykja heldur til 

mjúkir og ókarlmannlegir. Þeir standa ekki jafn sterkir fyrir gangvart harðgerri náttúru 

landsins. En þeir virðast heldur ekki geta lært á umhverfið eða vanist staðarháttum. 

Danirnir haldi sig til í kaupstöðunum þar sem þeir hafa mótað umhverfið þannig að það 

sé þeim lífvænlegt. Þetta hefur jafnframt áhrif á samskipti þeirra við Grænlendinga, sem 

Danir eru ekki heldur færir um að skilja.  

4.1 Útlagar eða hugsjónarmenn 
Árni er vel meðvitaður um neikvæða orðróm dönsku nýlendnanna á Grænlandi og rekur 

meira að segja söguna af misheppnaðri tilraun Friðriks IV til að endurnema Grænland 

með því að senda þangað óaldarlýð. Hann staðfestir það fyrir lesendum að Danirnir sem 

þarna hafast við séu í raun enn óþokkar. Hann kemur fram með áhugaverða skýringu á 

því af hverju svo sé. Hann segir að slæmur orðrómur landsins, það er að segja að aðstæður 

landsins séu þannig að þarna sé vart hægt að lifa, valdi því að þangað sæki aðeins bíræfnir 

annars flokks borgarar. Hann lýsir því hvernig þessum neikvæða orðrómi er í raun 

viðhaldið af prestum sem sækja þangað til sex ára í senn í skiptum fyrir betra brauð að 

dvöl sinni lokinni og „kóngsins pension“, sem er um það bil 300 rd. Þessir prestar, segir 

Árni, „gjöra so aumkunlegar reisubækur, hverja kvöl þeir hafi úttekið“. Það er í raun  þessi 
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orðrómur sem stendur í vegi þess að þarna geti byggst upp sæmilegt samfélag. Orðrómur 

landsins fælir frá heilvita og sómakært fólk.162 Samfélagið sem þarna er útihaldið 

einkennist af kúgun og óstjórn yfirkaupmanna og presta: 

Það er so vandasamt að vera í þeirra þénustu, sérdeilis þegar þeir mega ráða og 
regera sem þeirra stoltheit þeim fyrir skrifa, og þeir eru óhultir, að enginn þorir að 
tala þeim í móti, so sem eru í Grænlandi. Þar eru þeir sem kóngar og herrar og 
hafa öngva yfir sér. Þenkja grænlenzkir, að þeir séu guðir á jörðinni, og heiðra þá 
sem sinn kóng.163 

 
Árna þykir reyndar öll afskipti Evrópumanna af Grænlendingum einkennast af siðleysi 

og óstjórn. Þeir sem sækja á þessi mið skilji lög og siðvenjur eftir heima. En verstir meðal 

þessara þjóða eru þó Danir. Í viðskiptum við Grænlendinga segir Árni Danina vera sérlega 

ósanngjarna í samanburði við aðrar þjóðir: 

... fyrir fimm refaskinn gefa þeir  einn lítinn koparketil, og eftir þessu eru öll þeirra 
önnur kaup. Þeir dönsku gefa fyrir 70 refaskinn gamla byssu, sem sér vel út, því 
hún er nýlega upp pússuð, en þegar grænlenzkir fara að brúka hana, er stálið ónýtt 
eður og vel bommen.164  

 
Sigurður Breiðfjörð er öllu jákvæðari um Dani og nýlendur þeirra. Honum þykir Danir 

draga fram sælla líf en Grænlendingarnir sem þarna búa. Þeir nýti sér það sem náttúran 

hefur upp á að bjóða á siðfágaðri og ánægjulegri máta: 

Eg gekk sem fyrst frá þessum viðbjóðslega stað upp um nokkrar hæðir með 
tveimur öðrum dönskum, og hér hafði sú móðurlynda náttúra borið okkur á fullum 
borðum sínar lifandi krásir í grænum hvannteigum, hvar við líka fengum sjaldmeti 
eftir óskum.165 
 

Í 18. grein bókar sinnar fjallar Sigurður um kaupskap Dana við Grænlendinga. Honum 

þykir Danirnir vera bæði sanngjarnir og skynsamir í verslun sinni. Þeir fari varlega í það 

að selja Grænlendingum ýmsar vörur því þeir kunna sér ekkert hóf.166  

Helgi Pjeturss viðurkennir að áður fyrr hafi aðkomumennirnir verið illa þokkað 

fólk en þegar hann kemur til landsins hefur ástandið batnað til muna. Nú hefur 

Grænlandsverslunin úr mörgum álitlegum umsækjendum að velja og „[s]umir af 

embættismönnum verzlunarinnar eru lögfræðingar, aðrir kand. fil., og enn aðrir 

                                                
162Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 33. Tilvitnun tekin af sömu 
blaðsíðu. 
163Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 47. 
164Árni Magnússon, Ferðasaga Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 28. 
165 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 42–43. 
166 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 108–109. 
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fyrrverandi lautenantar.“167 Rétt eins og Sigurður, hrósar Helgi þeim fyrir gestrisni og 

myndarlegt heimilishald. Hann horfir jákvæðum augum á sambúð Dana og Grænlendinga 

og föðurlegra forsjárhyggju Dana yfir undirsátum sínum. Þetta má sjá glöggt í sögu sem 

Helgi deilir með lesendum af því hvernig sá siður Grænlendinga, að þakka fyrir sig hátt 

og snjallt um leið og þeim er gefið í staupið, hafi komist á:  

Menn tóku einu sinni eftir því, – hvar og hvenær segir sagan ekki, – að kífakarnir 
voru blindfullir við og við, en aldrei nema einn í einu. Nú var farið að grenzlast 
eftir, hvernig á þessu stæði, og kom það þá í ljós, að kífakarnir kyngdu ekki 
brennivínssopanum, en geymdu hann upp í sér og spýttu svo allir í einn. ... Eftir 
þetta var þeim gert að skyldu að þakka undir eins og þeir hefðu rent úr staupinu.168 

 

Þessi saga sýnir að Danir passa upp á að Grænlendingarnir vinni sér ekki skaða með 

óhóflegri neyslu á vestrænum varningi.169 

Ási í Bæ ræðir náið í bók sinni þau margslungnu samfélagslegu áhrif sem 

nývæðingarinnar hefur á grænlenskt samfélag. Þangað hafi flust fjöldinn allur af dönskum 

verkamönnum til þess að vinna að nýsköpuninni. Ási telur að alls 250 aðfluttir 

verkamenn, sem eru flestir danskir, séu í Sisimiut þegar hann er þarna.170  Ási getur þess 

að það hafi „sannarlega ekki verið blóminn af dönskum launamönnum sem færi frá þeim 

bláu sundum hingað norður í einangrunina.“171 Við sjáum því þessa ímynd um að Danirnir 

sem þangað sækja, séu óþokkar, lifna við og vera setta í samhengi við samtímaumræðu. 

Ási fer ófögrum orðum um sambúð Dana og Grænlendinga.172 Ási finnur til ákveðnar 

samkenndar með Grænlendingum og stöðu þeirra gagnvart Dönum. Í bók sinni lýsir Ási 

samtali við grænlensk, eldri hjón sem bjóða honum til sín: 

... ég sagði þeim frá því að Danir hefðu drottnað yfir Íslandi um aldir með þeim 
afleiðingum að minnstu munaði að þjóðin hyrfi af yfirborði jarðar og mér sýndist 
þeir vera hér við sama heygarðshornið, nefnilega að græða peninga, kannski ekki 
í bráð en þegar þar að kæmi.173 

 

Ási dregur þó nokkuð í land í umsögn sinni um Dani þegar hann ber þá saman við önnur 

vestræn ríki og framferði þeirra gagnvart frumbyggjum „þó Grænlendingar ef til vill 

                                                
167 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls.18. 
168 Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 43–44. 
169 Helgi Pjeturss, Grænlandsför, bls. 45, 92. 
170Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 16. 
171Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 116.	
172Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 28–29. 
173Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 30. 
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þakka sínum sæla að það voru Danir sem ráðskuðust með þá en ekki verri menn og mætti 

í því sambandi benda á örlög rauðskinna.“174 

 Það má einnig greina ákveðna tvíhyggju í lýsingu Jónasar á sambúð Dana og 

Grænlendinga. Þetta má sjá í frásögnum hans af samtölum sínum við danskan 

samferðamann sinn:  

Hann var Dani, en hann var kannski fyrst of fremst hugsjónamaður og oft næstum 
vísindalega heiðarlegur ... Honum ofbauð, hvernig Danir notuð grænlenzkar 
konur. Assisstentarnir, fúnksjónerarnir, handverkararnir og hvað það nú var. Þeir 
settuGrænland utanvið boðorðið.175 

  

Þessi lýsing minnir um margt á frásögn Árna Magnússonar, en við sjáum líka að inn á 

milli þrjótanna leynast hugsjónamenn á meðal Dana sem gagnrýna framferði samlanda 

sinna. 

4.2 Danir eru utangátta 
Það þema má greina nokkuð víða í lýsingum höfunda á Dönum að þeim þykir þeir vera 

hálfgerðir aumingjar og illa útbúnir til þess að bjarga sér á þessum slóðum. Hér er 

þjóðarímyndunum snúið við, ef svo má segja; neikvæðar ímyndir um suðrænt fólk koma 

fram í lýsingum af þessu tagi. Danirnir eru sum sé of góðu vanir, þeir eru mjúkir og 

dekraðir eftir að hafa alist upp í viðfelldnu loftslagi Danmerkur. Tæpt er á þessu þema í 

umfjölluninni um hættur landsins og karlmennskuímyndir sem tengjast þeirri orðræðu, í 

öðrum kafla ritsmíðarinnar. Minnst var á veiklunda búðarsveina, sem grænlensk náttúra 

lék grátt í ferðabókum Árna Magnússonar og Sigurðar Breiðfjörð. Báðir þessir menn voru 

danskir og báðir höfundar lýsa þeim sem mannleysum. 

Sigurður Breiðfjörð lýsir því að hann venst tiltölulega fljótt framandi siðum 

íbúanna og verður fær í tungumálinu. Í einni verslunarferð sem hann fer ásamt hópi af 

Dönum er hann gerður að túlki. Hann virðist líka vera betur að sér í staðarháttum og legu 

landsins heldur en Danirnir. Í einni veiðiferð kemur það fyrir að nánast allir týnast úr 

hópnum nema Sigurður sem  þarf að aðstoða dönsku samferðamenn sína sem sitja í 

sjálfheldu úti á fjöllum.176 

                                                
174Ási í Bæ, Granninn í Vestri, bls. 124. 
175Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 51.	
176 Sigurður Breiðfjörð, Frá Grænlandi, bls. 53–54. 
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Helga þykir ívera Dana í Grænlandi ekki eins furðuleg og hinum höfundunum. 

Hann telur þó að danskar konur líði fyrir það að klæðast pilsum í þessu landi, ólíkt 

grænlenskum kynsystrum sínum sem klæðast hlýjum buxum.177 Helgi skrifar einnig að 

dönskum konum komi sérlega illa saman við hinar grænlensku og þykir í raun sambúðin 

með þeim vera verri en „vetrarkuldinn, eða myrkrið, eða þetta fjarskalega viðskiptaleysi 

við umheiminn“.178 

Í formála bókarinnar Um þvert Grænland 1912–1913, skrifar Ársæll Árnason: 

„Hann [Vigfús Sigurðsson] hefir sagt mér frá ýmsu úr leiðangrinum, þar sem meira reyndi 

á hann en aðra leiðangursmenn og hefði vel mátt koma fram í frásögninni.“ Ársæll segir 

að Vigfús hafi hins vegar sleppt öllu slíku tali í bókinni vegna hógværðar sinnar.179 En 

það má á nokkrum stöðum finna frásagnir í bók Vigfúsar þar sem hann virðist vera betur 

að sér á þessum slóðum heldur en samferðamenn hans.180 Í fyrsta kafla bókarinnar lýsir 

Vigfús nokkurs konar tilraunarleiðangri sem leiðangursmenn fóru í á hálendi Íslands, 

áður en lagt var af stað til Grænlands. Vigfús lýsir því að á þessum leiðangri hafi einn 

meðlimur hópsins gefist upp og tekið þá ákvörðun að segja sig frá leiðangrinum. Vigfús 

minnist nokkrum sinnum á þennan mann og ávallt í nokkurs konar háði. Hann var of 

mjúkur, of háður vestrænni siðmenningu til þess að leggja í þennan leiðangur.181 

Hörð andsvör Ársæls Árnasonar á meintri vanþóknun Dana á 

sauðnautainnflutningnum gefur einnig til kynna þá skoðun að Danir séu illa að sér og 

utangátta á þessu svæði heimsins. Íslendingar og Norðmenn eiga miklu náttúrlegra og 

eðlilegara erindi á þessar slóðir heldur en Danirnir, eins og þessar línur gefa í skyn: 

Kæmi þessi tónn að eins úr einhverjum einum asnaskolti, væri ekki ástæða til þess 
að taka tillit til hans. En þegar sami sónninn berst úr svo fjarlægum skotum sem 
frá sjálfri dönsku stjórninni, eða staðgengli hennar hér, og alt niður í það, að 
drembinn skipstjóri norður í Dúsensfirði tekur undir, þá verðum við þó að svara. 
Og svar okkar verður: Syngið þið fyrir sjálfa ykkur, góðir hálsar!182 

 

Ási í Bæ skrifar í ferðabók sinni áhugaverða samantekt á iðnvæðingunni sem Danir hófu 

að fjárfesta í eftir stríð. Hann telur upp ýmsar framfarir sem hafa verið af hinu góða en 

líka ýmislegt sem hefur farið miður. Það sem hefur farið úrskeiðis í nývæðingu Dana 

                                                
177 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 32. 
178 Helgi Pjeturss, Grænlandsför 1897, bls. 96–97. 
179 Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913, bls. VI. 
180 Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913,, bls. 154 og víðar. 
181 Vigfús Sigurðsson, Um þvert Grænland 1912–1913,, bls. 18–20.	
182Ársæll Árnason, Grænlandsför 1929, bls. 131–132. 
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virðist gjarnan vera vegna þess hve lítið þeir vita í raun um landið og þjóðina sem þarna 

býr eftir rétt rúma tveggja alda sambúð.183 Jónas er samhljóða Ása, þegar hann ræðir íveru 

Dana í Grænlandi, þeir reyni að færa þangað sinn lífsstíl en það gengur ekki upp og þeir 

reyna að setja Grænlendingum boð og bönn án árangurs. Hann gengur lengra í gagnrýni 

sinni og segir:  „[M]ér er nær að halda, að Danir séu eina þjóðin í víðri veröld, sem ekki 

skilur Grænlendinga.“184 

 

4.3 Samantekt 
Sá orðrómur hefur verið þrálátur, að Danirnir sem þarna voru hafi verið illa þokkaðir 

braskarar í sjálfskipaðri útlegð eða menn sem voru beinlínis sendir þangað í útlegð. 

Grænland hafi verið nokkuð eins og Ástralía í þessum skilningi. Þessi orðrómur stafar 

sennilega af því að þetta er einmitt það sem Danir gerðu fyrst um sinn þegar endurnema 

átti Grænland snemma á 18. öld. Þessi raun litaði viðhorf og hugmyndir manna um 

nýlenduna Grænland lengi og þessi misheppnaða tilraun hefur til að mynda nýverið verið 

færð í söguform af danska rithöfundinum  Kim Leine í bókinni Rauður maður/Svartur 

maður.  

Þegar litið er á ferðabækurnar má sjá að það eru ansi skiptar skoðanir um íveru 

Dana í Grænlandi og framferði þeirra. Eru þetta útlagar eða hugsjónamenn. Í sumum 

bókum eru menn á báðum áttum. Þessi hugmynd um að Danir sendi til Grænlands annars 

flokks fólk lifir þó í langan tíma, þetta er umfjöllunarefni sem flestar ferðabækurnar taka 

fyrir en komast að ólíkum niðurstöðum. Þetta þema er náskylt seinna umræðuefninu, í 

sumum tilfellum samofið því að Danir séu utangátta í Grænlandi. 

Þessi ímyndarsköpun gefur í skyn að Íslendingarnir, sem svona skrifa, skilji 

landið, náttúruna og frumbyggjana betur, þó að þessi fyrirbæri séu enn framandleg eðlis. 

En þetta rímar ágætlega við sjálfsmynd Íslendinga; við erum hluti af Evrópu en erum 

samt stödd á jaðrinum og getum því skyggnst inn í þennan framandi heim. Þessa 

tvíbendni, sem einkennir íslenska þjóðarsjálfsmynd, óvissan um hvar skuli staðsetja hana 

gagnvart hinni stjórnvaldslegu og menningarlegu miðju er eitthvað sem sagnfræðingurinn 

                                                
183Ási í Bæ, Granninn í vestri, bls. 117–122. 
184 Jónas Guðmundsson, Grænlandsfarið, bls. 113. 
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Guðmundur Hálfdanarson hefur nefnt í sínum rannsóknum.185 Þessi óljósa staða kemur 

einmitt svo skýrt fram í umfjöllun íslenskra ferðasagnahöfunda á Dönum.  

Þessari ímynd, sem dregin er upp af Dönum, svipar til þeirrar ímyndar sem varð 

til um „suðrið“. Á 18. og 19. öld breyttist ásýnd á norðrinu talsvert í kjölfar tilfærslu 

valdahlutfalla og menningarlegrar miðju Evrópu norður á bóginn til mið- og norðuhluta 

Vestur-Evrópu. Norðrið hættir að verða dystópískt og verður í auknum mæli útópískt. 

Það stendur fyrir framfarir, elju og lýðræði. Suðrið fær á sig veikalunda, spillta og 

íhaldsama ásýnd.186 Þessi orðræða beindist gjarnan að löndum fyrir botni Miðjarðarhafs, 

til dæmis Ítalíu og Grikklandi (sem áður höfðu verið miðjan). Loftslagskenningin, sem 

þessi orðræði studdist við, er ævaforn hugmynd sem beindist lengi vel að hinu ysta norðri 

en hér hefur henni verið snúið þannig að það eru þjóðirnar sem byggja norðrið, í þessu 

tilfelli ysta norðrið, sem bera höfuð og herðar yfir veikgeðja fólkið í suðrinu.187  

Það má vera að Íslendingar hafi yfirfært þessa ímynd á Dani. Í fyrsta lagi vegna 

þess að Íslendingar búa norðar en Danir landfræðilega. En svo hefur staðsetning 

Danmerkur verið hefur nokkuð á reiki. Er það norrænt eða suðrænt? Fræðimaðurinn 

Henriette Kliemann-Geisinger hefur meðal annars bent á að staðsetning Danmerkur, 

hvort það tilheyrir suðrinu eða norðrinu, sé allt annað en skýr. Það fari raunar eftir hvar 

og hvenær einstaklingurinn sem tekur sér það fyrir hendur að staðsetur Danmörku.188  

Einnig mætti benda á að þessi ímynd Dana, að þeir séu einhvern veginn ókunnir 

og illa útbúnir til þess að hafast við á þessum slóðum, gæti tengst rómantískum 

hugmyndum sem höfnuðu hinu manngerða og skipulagða og upphófu fábrotinn lífsstíl í 

jafnvægi við náttúruna. Stórborgir eru innstu vé þeirrar firringar sem rómantíska stefnan 

gagnrýndi og þaðan koma margir Danirnir. Að hve miklu leyti þessir ólíku þættir móta 

viðhorf Íslendinga þori ég ekki að segja og feta fremur milliveginn með því að álykta að 

viðhorfin séu samsuða á öllum ofangreindum hugmyndum og fleiri atriðum sem 

mögulega hefur verið litið fram hjá.  

 

                                                
185 Guðmundur Hálfdanarson, „Iceland Perceived: Nordic, European or a Colonial Other?“, bls. 39–44. 
186 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 38–44.	
187 Marion Lerner, „Images of the North, Sublime Nature and a Pioneering Icelandic Nation“, bls. 238. 
188 Henriette Kliemann-Geisinger, „Kortlagning Norðursins“, bls. 88–90.	
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Niðurlag 

Farið hefur verið yfir víðan völl í þessari greiningu á ferðalýsingum íslenskra karla á 

Grænlandi. Sýnt hefur verið fram á að umfjallanir þeirra um umhverfi landsins, náttúruna 

og veðurfar svipar til þeirrar orðræðuhefðar sem beindist að svæðum sem staðsett voru 

yst í norðrinu. Við sjáum sömu tvíhyggjuna á síðum ferðbókanna sem einkennir þessa 

orðræðu. Grænlandi er lýst sem hrjóstrugri og ólífvænlegri auðn. Landið er vettvangur 

karlmanna, þarna geta menn drýgt miklar hetjudáðir. 

Þarna má líka finna sannkallaða sælureiti, þar sem hægt er að draga fram 

ánægjulegt líf, jafnvel betra en á Íslandi. Þarna leynast líka gríðarleg auðæfi sem bíða 

uppskeru. Þessi auðæfi birtast ferðabókahöfundum á mismunandi vegu. Efnisleg gæði 

landsins birtast okkur í frjósömum skikum sem faldir eru í ótal fjörðum landsins, auðugu 

sjávarlífi, verðmætum loðdýrum og þegar líður á 20. öldina gera menn sér vonir um að 

finna ýmsa góðmálma, olíu og jarðgös. En það er ýmis önnur auðæfi að finna á Grænlandi 

sem eru öllu óáþreifanlegri. 

Á Grænlandi fyllast höfundarnir með einum eða öðrum hætti innblæstri við það 

eitt að upplifa umhverfi landsins. Þrátt fyrir að starfa sem erfiðismaður í þjónustu spilltra 

og gráðugra kaupmanna unir Árni Magnússon sér vel í Grænlandi og vill ílengja dvöl sína 

þar í landi. Sigurður Breiðfjörð semur á þessum slóðum sín bestu og frægustu verk. Helgi 

Pjeturss kemst aftur til ísaldar þegar hann gengur um eyjar og firði Grænlands, sem er 

ómetanlegt tækifæri fyrir jarðfræðing. Vigfús Sigurðsson þolir ýmislegt á erfiðum 

leiðangri yfir Grænlandsjökul en kemur heim breyttur maður og verður eitt helsta 

kennivald og lykilsprauta að baki áformum um að nýta merkilega flóru og fánu 

Grænlands í þágu lands og þjóðar. Ársæll Árnason er sömuleiðis breyttur maður þegar 

hann lýkur ferð sinni. Í bók sinni þykir honum hann hafa tekið mikilvægt skref í átt að 

því að Ísland endurheimti nýlendu sína í vestri. Jóhann Briem ferðast aftur í tíma og 

heimsækir nýlendur Íslendinga og gerir upp þessa fortíð með því að heimsækja 

mannvistarleifar norrænna manna. Þessar leifar þjóna í þeim skilningi svipuðum tilgangi 

og svæði minninga (fr. lieu de memoir). Grænland er í þessum skilningi nokkurs konar 

tímahylki. Ási í Bæ er sömuleiðis djúpt snortinn af grænlenskri náttúru og umhverfi. 

Jónas Guðmundssyni finnst hann hafa setið ígildi námsvetrar í listaháskóla við það eitt 

að bera landið augum.  
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Við sjáum þó að þrátt fyrir öll þessi stef sem undirstrika annarleika landsins sjá 

höfundar ýmis líkindi á milli Grænlands og Íslands. Miðnætursólin, skammdegið, 

landslagið og fleira minnir þá á heimahagana í austri. Þessi annarleiki landsins og í senn 

líkindi við það sem þeir þekkja heima fyrir ber vitni um hina þversagnakenndu 

þjóðarsjálfsmynd Íslendinga. Við staðsetjum okkur innan miðjunnar, en alveg á jaðrinum 

þannig við getum stigið inn í báða heima, ef svo má segja. Grænland er ýktari útgáfa af 

Íslandi.  

Öll þessi stef einkenna þessa tilteknu orðræðu sem beinist að jaðarsvæðum um 

allan heim og hefur meðal annars beinst að Íslandi um langt skeið. Líkindin á orðræðunni 

sem Íslendingar taka hér þátt í að skapa um nágrannaþjóð sína og þeirri sem var/er 

viðhöfð um okkur hefur nánast engin áhrif á frásögn ferðabókanna. Þetta kemur en betur 

í ljós þegar litið er á hvernig höfundar tala um fólkið sem býr á þessum framandi slóðum. 

Það sem hefur komið í ljós við lestur, greiningu og samanburð á þessum 

ferðabókum er að Grænlendingar eru lengst af útmálaðir sem annarleg þjóð. 

Grænlendingar standa utan þess þekkta og venjulega. Lýsingar á útliti, líkamsbyggingu 

og vitsmunum svipa að miklu leyti til orðræðu um þjóðir sem búa í hinu ysta norðri.  

Þeir eru villimenn, skrælingjar, líkamsbygging þeirra og útlit minnir meira á 

hálfmennsk skrímsli eða dýr. Þeir standa neðar í þróunarþrepi kynþáttahyggjunar. 

Hegðun þeirra er siðlaus, dýrsleg, Grænlendingar stjórnast af hvötum og þá skortir alla 

rökhugsun. Þeir eru því sjálfsagt viðfang valdameiri og siðmenntaðri þjóða. Þessa 

villimenn ber Evrópumönnum að siða, móta í sína mynd og drottna yfir. 

Grænlendingar eru líka göfugir villimenn, upprunalegir menn, einfaldir og 

saklausir. Þeir lifa fábrotnu lífi í fullkomnu jafnvægi við náttúruna í sátt og samlyndi, án 

laga og yfirvalda. Þetta fólk er einfalt og barnslegt en hefur á sama tíma ekki brenglast í 

framþróun vestrænnar siðmenningar og fjarlægst náttúrunni. Með því að virða þetta fólk 

fyrir sér geta aðkomumenn séð hvar vestræn siðmenning steig feilspor og lært (eða aflært) 

af villimönnunum. Þetta fólk ber Evrópumönnum að varðveita, eins og um fornan mun 

væri að ræða.  

 Ferðabækurnar sem hér hafa verið teknar til skoðunar láta þessa klofnu ímynd  

Grænlendinga í ljós með ólíkum áherslum, en báðir þræðir eru greinilegir á þessu langa 

skeiði sem hér um ræðir. En við sjáum þegar á líður hvernig þessar ímyndir sveiflast upp 

og niður eftir höfundum og líka innan frásagnar höfunda. Þegar litið er á bækur Ása í Bæ 
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og Jónasar Guðmundssonar virðist jákvæða ímyndin hafa tekið við að mestu en þó má 

greina ýmsar leifar af neikvæðu ímyndinni í bókum beggja höfunda. Þetta kann að vera 

af því að báðar ímyndirnar eru samofnar og byggja á sama orðræðugrunni sem má rekja 

allt aftur til fornaldar. 

 Ef það má greina einhvern fasta í lýsingum höfunda sem láta sig íbúa landsins 

varða í bókum sínum, þá er það hvernig höfundar tala um grænlenskrar konur. Orðræðan 

sem er viðhöfð um þær líkist um margt þeirri karllægu nýlenduorðræðu sem fræðimenn 

hafa greint og rannsakað víðar. Þar verða konur þjóða sem byggja framandi lönd 

táknrænir merkisberar alls sem gerir samfélög þeirra öðruvísi og framandi. Í senn verða 

þær einnig táknrænn vettvangur landvinninga, sigra og drottnunar nýlenduveldanna. Öll 

helstu einkenni hins annarlega, villimannsins, koma hvað skýrast fram í konunum og 

hlutverki þeirra í samfélagi villimanna. Þær sækja í aðkomumennina en það hefur í för 

með sér ýmsar afleiðingar og það þarf því hefta samganginn með lögum og reglum. 

Það má glöggt greina í lýsingum margra höfunda á Grænlendingum, og einkum 

grænlenskum konum, ákveðna fortíðarþrá. Þeim þykir áhrif vestrænnar siðmenningar fara 

öfugt ofan í Grænlendinga. Þeir sjá eftir óspilltu, upprunalegu þjóðinni sem lifði á þessum 

slóðum í óralanga tíð. Það skiptir ekki máli hvenær drepið er á í tíma, á 18., 19. eða seint 

á 20. öld. Óskin um að varðveita veiðimannasamfélag Grænlendinga fyrir áhrifum 

vestrænnar siðmenningar lifir sterk í frásögnum höfunda. Það mætti því velta upp þeirri 

spurningu hvort fortíðarþráin beinist að þeim sjálfum. Má skilja það sem svo að 

höfundarnir, sem tjá þessi viðhorf, sjái eftir því hvernig vestrænt nútímasamfélag hefur 

brenglað sína eigin þjóðmenningu. 

Sú mynd skýrist betur þegar litið er á lýsingar höfunda á Dönunum sem þarna búa 

líka. Þar eru skiptar skoðanir um hvort nýlendustarfsemi Dana í Grænlandi sé af hinu 

góða eða illa. Árni Magnússon telur nýlendustarfsemi Dana vera illa rekna, þeir kúgi og 

arðræni Grænlendinga og færi með sér verstu ósiði vestrænnar siðmenningar. Sigurður 

Breiðfjörð er öllu jákvæðari. Honum þykir Danir draga fram ágætislíf á þessum slóðum 

og lina ónauðsynlegar þjáningar frumbyggjanna með verslun, trúboði og kennslu. Helgi 

Pjeturss er líka jákvæður gagnvart íveru Dana en viðurkennir þó að svo hafi ekki alltaf 

verið. Ási í Bæ gagnrýnir ýmislegt sem Danir hafa gert á þessum slóðum en þykir þeir þó 

vera illskárri nýlenduhöfðingjar en aðrar þjóðir. Jónas Guðmundsson er svipaðra 

skoðana.  
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Það má greina annað undirliggjandi þema í lýsingum höfunda á Dönum, hvort 

sem þær eru neikvæðar, jákvæðar eða hlutlausar. Það er að Danir virðast vera utangarðs 

eða illa að sér á þessum slóðum. Þeir skilji hvorki umhverfið, náttúruna og fólkið sem elst 

upp á þessu svæði. Þetta viðhorf tekur á sig ýmsar birtingarmyndir í frásögnum 

ferðabókarhöfunda. Danir fara sér oftar en ekki að voða, eru illa undirbúnir til að takast á 

við áskoranir sem umhverfið býður þeim. Af því leiðir að þeir skilja ekki heldur íbúana 

sem þarna búa, sem hafa mótast í þessu harðneskjulega umhverfi. Höfundar leggja 

mismikla áherslu á þetta og draga ólíkar ályktanir út frá þessum viðhorfum allt frá því að 

leiða þetta hjá sér yfir í að gera tilkall til landsins. Þessi ímynd um að Danirnir séu illa að 

sér, eða utangátta á þessum slóðum, gefur jafnframt í skyn að Íslendingarnir sem svo 

skrifa séu betur heima í þessu umhverfi, sem er svo annarlegt.  

Ég tel að þarna ljúkist aftur upp fyrir okkur einkennileg þjóðarsjálfsmynd 

Íslendinga. Við göngumst við jákvæðari ímyndum um löndin á hinu ysta norðri og 

yfirfærum sjálfsgagnrýnina sem þessari ímynd fylgir á Dani. Þegar þessir þræðir eru 

dregnir saman er sjálfsmynd Íslendinga, sem hér mótast í skrifum ferðasagnahöfunda, 

merkilega blendin. Við erum siðmenntuð þjóð sem á gegnt inn í stjórnvaldslega og 

menningarlega miðjuna en aðstæðurnar sem við búum við gerir okkur nokkuð villt líka. 

Við erum því betur til þess fallin að skilja framandi slóðir og þjóðir sem búa yst í norðri. 

 Þessi greining sýnir einnig fram á hversu óljós skilin á milli yfirþjóðlegrar 

orðræðu og þjóðhverfrar ímyndarsköpunar eru í raun. Norðrið sem rými þar sem þjóðir 

stilla sig af og miða sig við er talsvert óskýrara og óárennilegra fyrir vikið. Hugtök eins 

og „ysta norðrið“ ná ekki heldur almennilega utan um þá ímyndarsköpun sem á sér stað í 

heimildunum sem hér hafa verið teknar til skoðunar. Þessar heimildir gefa auðvitað ekki 

tæmandi yfirlit yfir þetta tiltekna viðfangsefni, það mætti til að mynda skoða skáldsögur, 

kvikmyndir og ljóð. Í rannsókninni rakst ég á ótal ljóð, sem höfundar semja sjálfir eða 

hafa eftir öðrum þar sem ímyndir Grænlands eru teknar skýrt fram í fjórum línum. Slík 

vitneskja, sem þessi kvæði hafa að geyma, getur varðveist lengi í munnlegri geymd og 

ferðast víða. Mig grunar að ýmislegt áhugavert leynist í þessum tiltekna heimildaflokk 

sem ekki hefur gefist færi á að rannsaka hér. Slíkar rannsóknir þurfa því að bíða betri 

tíma. 
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