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t6$-i or,6?
C ;i E i T-H,=B ;EEE,r1 = +!EE'E; nåtsEi EF:€;E
xå - E€c.e'EE e ;g g7HFE ;:s-EEåfl;EYiu ;EHE§e*E :a+§;§E§ sb=EEEEIå*-:e §E':;E=eE 5ef-.
ååiffåEåEEååiIåIIååååiåååiIE-: ts#

i§å§*s=E,åE;ålå§åå§å§i - s€EE;E=H ;acEo.:z;E H:E:EE:Es'EF :lEEii;*; EEEgåEE§ifå,Sf§##EååE #Ååå

gråå;+leEåteteltå*E

iEååEåEååEEåå
åfåååiEå"å§TEå

0/6[ uopuol 'uopteLld 'sleH suell :anr;5.totuÅag *



E§E frå§åJ

ååE*gEi**,E

i r { *; s
=trk(guc5 E+E'; >t 3E Er E'

ft-år+E
rE*TE€.
"=;EEåE
+ I; åeE
sE#g*EE€åUJ'=g.E 

= å p-
gE§Efå
e,FuEBe
å B: i'8E sg E.å,E §

rååå*
Pr--E-(,r+.(JE9

Frans Hals (1 580-1 666) : Forstanderin-
derne for Haarlems fattighus

ForstanderneFrans Hals (1580-1666)
for Haarlems fattighus



.l

§Eiit§åEggååtåEIEå

Iiåå ååIEEååEiE åEIå,

gåååå 
IEåååt åååig l IIååI

esI gå;; ågE



åaåEååått;åE; F

ååååtEåE;åEiE

åååååEååtåeIr
EEitAå;gii€§E

ååååågåIIitåI:
åEEE!rE§å*Aå;g

oI
o).9
aa

:E'
o
E
octrq)

g
q)
ttl
(1)Eg
CLo
ar,Fo(u
q)
E
(E
-v o
(l)ol#.9t!5

P
.9
(g
IA

(o

Eå§åååå,9ååEgå*åågååIååågåEååg

Dziga Vertov (1896-1954) : Still
fra 'Manden med f ilmkameraet'

'tZ6L ! }e^et)s '^oua4 e6tzQ )øl>lillsu,urll+
a)srlelnos a.ræuollnlo^ar uap +e la)lue ua e4 )a lella ellao *



EEfiåå. *Eg
s 5 s E ;# 5 F å'=E'8=E: 3gEEirub"*''E:;P
E;åe;'i t f g€H(og'Ett FEo
*E EEx* frE E9E_gu3-E i*c
f iI åqå gEt
Esgs,€ F å=iiI#EE; sE§€€€ EE'= E h'E,

iå E* Å s E 3i
å,gfiES+'gå:
IEEtrf;å EiEg+å*'F ;g

.tåes5*e
F 0): . (E L!
-t9t! ir C =caEeE s§å;:orulZ (l)::: h I

3; E H f s*oJ ) s=J tr:
- s cs L EDEi[ or > r'J ]ciipiEEi r
§ E#: fi.3i +
§EåEEåAHF oei I ti tr F

§s-eeåEig€ (o E E.=. -O =EiEåE;åå
E -e E E E tr::iI ft-o- tr > 0)E'izE+,El,cFe
"EHgEåg:tr : t = tr 9T

'EE -9å å ; -b: S E,g å; E

ååååååEE §åååi;Ei ååååå,

åEEåtiåå eåEå:tiåeEi*ggE
IEåår;E ; ggåaI*=IEEEåEEH

E 

i åEåååE ååI åååEgåååååågå

Klosterkirken San Francesco, Assisi

Pablo Picasso (1881-1973) :Nature
morte med rØrflettet sæde
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Madonna i grotten, National Gallery
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Leonardo da Vinci l.1452-1519):
Madonna i grotten. Louvre

National Gallery

Leonardo da Vinci (1452-1519) : Anna selvtredje
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Botticelli (1 445-1 51 0) :

Mars og Venus
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Vincent van Gogh (1853-90):
Kornmark med krager
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Vermeer van Delft ( 1632-75) : Pige, som hælder mælk op
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"Jeg sender hermed et Billede af et Nordlys, jeg har fo-
tograferet. Det interessante ved det er, at det overhovedet er
til, det er nemlig meget vanskeligt at fotografere Nordlys, det
er før kun lykkedes for en amerikansk Astronom. Det er ikke
alle Nordlys, der kan fotograferes. Naar de i et Par Sekunder
fare med Bølger og Straaler fra den ene Horizont til den anden,
er det naturligvis umuligt, selv om de stod stille et Øjeblik
kunde det ikke lade sig gøre, da den slags Lys, som Nordlyset
udsender, kun har en meget svag Virkning paa de fotografiske
Plader. Det er derfor ved at anvende den Slags Lys, som er
usynligt for det menneskelige Øje, al det er lykkedes os at fo-
tografere en Nordlysbue, der holdt sig rolig i 6 minutter paa
samme Sted lavt paa den nordlige Himmel. Saadan en Bue,
der holder sig rolig saa længe, er altid uden nogen Struktur og
viser sig diffus med temlig skarp Kant for neden og langsomt
aftagende i Lysstyrke opad. At det har varet 6 Minutter at tage
Billedet kan ses af de smaa hvide Streger, der findes paa Fo-
tografiet; det er Stjærnerne paa Himlen, der har flyttet sig
under Expositionen. Af ganske særlig lnteresse er det, at der
ogsaa er fotograferet Stjærner i "det mørke Segment" d.v.s. i

den Del af Himlen, der er neden under Nordlyset. I denne Del
ser man for Resten en svag Antydning af endnu lidt Nordlys.
Pladen blev taget den 1' December, hvilken Aften vi havde
prægtige Nordlys over hele Himlen, men det fotograferede
Fænomen var som sagt en stillestaaende Bue temlig lavt paa
den nordlige Himmel. Moltke har malet et Moment fra den
samme Aften, der tydeligt nok vise4 at Nordlysene ikke alle
saa saa tamme ud som det fotograferede. En anden Aften fik
vi en anden Plade, men den blev ikke saa god. Det Billede, jeg
sende6 er for Tiden det bedste Nordlysfotografi, der findes i

hele Verdenen, det amerikanske er ikke saa godt, dette lader
dog endnu meget tilbage at ønske, og jeg haaber, vi faar et,
der er bedre endnu, inden vi kommer hjem."

DenDanske*o",r""*"o:iiå'l,Xl,::#i':5:{?tr#,trl[:
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»I guess I am speaking for the polar bears this morning,« lød det fra havforskeren Jim Overland, 

da han i 2008 ville advare en forsamling af fysikere om konsekvenserne af isens tilbagetrækning 

(Anderson 2009:96). Pointen var umisforståeligt klar, men den knytter sig også til en 

ældgammel repræsentation af Arktis som et område af uberørt natur og barsk overlevelsesdrift.  

Som udgangspunkt for en analyse af Danmarks produktion af en arktisk rumlighed, er det værd 

at skele til den hidtidige repræsentation af regionen. I det følgende vil jeg diskutere begrebet 

repræsentation, for herefter at gennemgå kerneelementerne i den repræsentation af Arktis og 

Grønland, der siden 1800-tallet har haft forklaringskraft i Danmark.  
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Den britiske sociolog Stuart Hall forklarer repræsentation som meningsskabelse gennem 

sproget, og opstiller to tilgange til at forstå repræsentationerne: en semiotisk og en diskursiv 

(Bjørst 2008:12). Mens den semiotiske tilgang fæstner sig ved sprogets produktion af mening, så 

er den diskursive tilgang mere optaget af selve repræsentationens effekter på menneskers 

virkelighedsbilleder.  

Men repræsentation findes altid i en vekselvirkning mellem afsender og modtager, den er 

dialogisk betinget. (Bjørst 2008:12) Denne rapport vil i undersøgelsen af kartografisk skabelse af 

rumlighed både se på meningsproduktion (semiotik) og virkelighedsbilleder (diskurs), men den 

vil lægge sig op ad den diskursive position. 

 

Litteraturteoretikeren Edward W. Said fastslår i sit kendte begreb om ’orientalisme’, hvordan 

hverken kolonialisme eller imperialisme historisk blot har handlet om akkumuleringsprocesser, 

men i høj grad også været drevet af tankeformationer, der har begrundet, hvordan udvalgte 

territorier og befolkninger særligt har behøvet at blive behersket (Said 1993:8). Han forklarer, 

hvordan repræsentationsteori kan forklare de grundlagsproblemer, der opstår når et givent 

samfund vil repræsentere andre.  

Saids studier af europæisk kolonialisme har påvist, hvordan beskrivelsen af Orienten i 

århundreder har været afgørende som spejlbillede i konstitueringen af en vestlig identitet, og i 

den forbindelse hvordan ét grundbinaritetspar, kolonisator/koloniseret, har fungeret som 

ramme for en lang række øvrige binære opdelinger, der har konstrueret ’Occidentens’ relation 

til ’Orienten’: rationel/irrationel, kultur/natur, hvid/farvet udviklet/tilbagestående (Said 

2002:150). 



! "#!

Said påpeger, hvordan de fremstillinger, der har knyttet sig til ’Orienten', ikke er objektivt 

funderede, men derimod er repræsentationer, der ofte »fungerer i et specielt øjemed, ifølge en 

tendens, inden for særlige historiske, intellektuelle og ikke mindst økonomiske rammer« (Said 

2002:311) og derefter nøje distribueres af specialister og videnskabsfolk på en række måder i 

samfundet:  

»[I] meget vidt omfang forsyner orientalisten sit eget samfund med fremstillinger af Orienten, der 

(a) bærer hans klare præg, (b) illustrerer hans opfattelser om, hvad Orienten kan eller bør være, 

(c) er en bevidst indvending mod en andens syn på Orienten, (d) forsyner den orientalistiske 

diskurs med, hvad den for øjeblikket synes at have mest behov for og (e) opfylder bestemte 

kulturelle, faglige, nationale, politiske og økonomiske krav under den pågældende periode« (Said 

2002:311). 

 

Said identificerer desuden en række dogmer, han knytter til orientalismen. Blandt disse er ideen 

om Orienten som uforanderlig, homogen og uden evne til at definere sig selv, hvorfor 

europæerne må træde til med et generaliseret og videnskabeligt objektivt syn, der kan 

repræsentere den. Herudover beskriver han det dogme, at Orienten enten opfattes som en 

trussel i form af fx den gule fare eller noget, der skal kontrolleres ved hjælp af militærmagt eller 

videnskab (Said 2002:340).  

!
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Saids orientalismekritik er ved flere lejligheder blevet oversat til en arktisk, postkolonial 

virkelighed. Antropolog Ann Fienup-Riordan har undersøgt, hvordan inuitter er blevet 

iscenesat som ‘naturmennesker’ i amerikansk populærkultur i det, hun kalder ‘eskimo-

orientalisme’ (Bjørst 2008:9), mens en anden antropolog Gísli Pálsson har anvendt begrebet 

‘arktikalitet’ til at beskrive Arktis som »the home of howling, exotic wilderness (the source of 

“strange” knowledge and ancient wisdom) and a semi-domestic, “friendly” space« (Pálsson 

2002:277). Den danske minoritetsforsker Kirsten Thisted har anvendt Saids orientalismebegreb 

til at problematisere det, hun kalder ’arktisk orientalisme’ (Thisted 2002:313). Hun har fundet 

en række distinkte træk ved Danmarks syn på den arktiske region og i særdeleshed Grønland, 

som hun sammenkæder med det blik på ’den Anden’, Said præsenterer i sin teori.  

I hendes og andres gennemgang af nordiske, postkoloniale repræsentationer er det beskrevet, 

hvordan Grønland og Arktis har fungeret som fiksering af, hvad der både fascinerede og 

frastødte det officielle Danmark: mystik, kunstnerisk naivitet og overlevelsesdrift i en barsk 

natur.  
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Hun beskriver, hvordan repræsentationen af Grønland gennem hele den koloniale periode og 

stadig til en vis grad i dag har været fanget mellem to poler: det har enten været de ædle, vilde 

fangere med kajakker, hundeslæder og kvindeknive eller de dovne, halvt civiliserede 

drukkenbolte (Bjørst 2008:20). 

Thisted afviser dog pure, at én repræsentation af Grønland er mere ægte end en anden. Hun 

kritiserer netop den implicitte essentialisering, Said tilvejebringer i sin distinktion mellem 

interne og eksterne repræsentationer, hvor skillelinjen er betinget af, i hvor høj grad 

repræsentationen baserer sig på en selvoplevet erfaring eller et udefrakommende blik8. Denne 

distinktion forbigår netop repræsentationernes dialogiske grundbetingelse. Dog påpeger hun, at 

det stadig er afgørende at bekymre sig om repræsentationens udsigelsesposition: »who is 

describing what and whom and to what end« (Thisted 2002:329) 

Her ser hun potentialet for fremkomsten af en ny slags selvrepræsentation i Arktis: 

»The Arctic is no longer a wilderness, waste land, playground, laboratory, ressource for a number 

of West European countries, but is demanding its rights as an area comprised of self-governing, 

self-representing regions« (Thisted 2002:336) 
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Som beskrevet har den arktiske region historisk befundet sig i midten af de nordiske staters 

koloniale og post-koloniale identitetsdannelse. Arktis har historisk – på linje med Antarktis – 

været et billede på klodens uudforskede områder, som i overgangen til det 20. århundrede 

dannede ramme for nye slags etnologiske opdagelsesekspeditioner og optegnelser over 

inuitkultur. Trods den stigende interesse for regionen forblev den opfattet som lukket, 

utilgængelig og uberørt. I forlængelse heraf er det væsentligt at se på, hvorledes Arktis i dag 

virker konstituerende for kyststaternes selvforståelse med hensyn til opfattelsen af en 

verdensdel, der ‘åbner sig’ mod dem. (Strandsbjerg 2011:54). 

En kursorisk gennemgang af aktuel populærvidenskab og mediedækning af den arktiske region 

viser, at overskrifter som ’The scramble for the seabed’ og ’Who owns the Arctic?’ er 

dominerende.9 Repræsentationerne indskriver sig med en særlig geografisk forestillingsevne i 

den samme metaforik, der var herskende under de europæiske imperialistnationers mest 

ekspansive æra – ikke mindst i forbindelse med ’the scramble for Africa’ (Strandsbjerg 2010:7). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Skønt Edward W. Said har afvist, at orientalistiske diskurser om ’andethed’ kan blive mødt med mere sande og 
autentiske repræsentationer, er han stadig blevet kritiseret for implicit at essentialisere repræsentationer som værende 
interne og eksterne og hermed mere eller mindre gyldige (Thisted 2002:328). 
9 Economist, 16. maj 2009, og TIME Magazine, 1. oktober 2007. 
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Og i kyststaternes strategiske planer og papirer er det ikke svært finde genprojiceringer af det 

gamle, koloniale narrativ om den hvide opdagelsesrejsende, der gør krav på det ubeboede land, 

terra nullius: 

»The image of the melting ice cap increasing the accessibility to a hitherto ‘white blank’ on the 

map, supposedly containing considerable wealth in terms of natural resources, has reinvigorated 

fantasies of exploration and expansion into terra nullius, and a new (black) gold rush.« 

(Strandsbjerg 2010:7) 

 

Den genopfundne interesse for Arktis får andre til at håbe på, at regionens iøjnefaldende 

klimaforandringer kan virkeliggøre et normativt potentiale for en generelt højnet 

klimabevidsthed, hvor Arktis kan fungere som et sted med en iboende klimaadvarsel:  

»a place of environmental warning, a locus of ecological alarm and the focus of global political 

attention.« (Dalby 2003:198) 

Blandt geografer og geopolitisk orienterede forskere er der for tiden en udbredt interesse for 

netop disse repræsentationsformer. Ifølge den britiske geograf Klaus Dodds har den stigende 

internationale interesse for Arktis udstillet to komplementære måder at repræsentere og ordne 

regionen på: den ene ordner Arktis i retning af rumlighed som sådan, den anden ordner 

regionen som en statsdannelsens rumlighed (Dodds 2011:203). 

Den første rumlige forståelse af regionen betoner Arktis som et særligt rum med egne, unikke 

egenskaber. I særdeleshed udtrykkes denne forståelse igennem fantasier om Arktis som en 

åbnende og ubestemmelig zone, der inviterer til en særlig faderlig suverænitetshævdelse, en 

’frontier masculinity’ (Dodds 2011: 203).  

Den anden rumlige repræsentation fremhæver interstatslige relationer og geopolitisk magtkamp 

og dækker over et neorealistisk syn på verden som baseret på en anarkisk grundtilstand, hvor 

alle stater konkurrerer om en reterritorialisering af Arktis i fraværet af en global, retslig 

suveræn.  

Hvor den første rumlighed peger imod muligheder og potentialer i udstukne fremtidsscenarier, 

retter den anden sit blik imod begrænsningerne i den geopolitiske magtudøvelse. Men 

underliggende begge fantasier er opfattelsen af den arktiske region som forskellig fra andre 

steder som følge af dens ekstreme klima og relative utilgængelighed. På den baggrund forventes 

det, at Arktis ved sin egen blotte rumlighed producerer en særligt påkrævet exceptionalisme10 

hos de geopolitiske aktører.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Klaus Dodds har gjort opmærksom på, at forståelsen af Arktis som exceptionel har været ledetråd i andre 
repræsentationer inden for populærkulturen. Bl.a. ligger Supermans gigantiske krystalpalads et ukendt sted i Arktis, 
ligesom julemanden også bor på Grønland (Dodds 2011:203). 
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Arktisk hysteri
I Pia Arkes fotoværk Arctic Hysteria IV serjeg først det nøgne over for
det i skind og pels påklædte. Sommer over for vinter, naturen over for
videnskaben. Det er i alle henseender modsætninger, der mødes i
prototypen på den opdagelsesrejsende mand og den vilde kvinde, 7
personer i alt, som Pia Arke har trukket frem fra de gulnede sider i
polfareren Robert E. Pearys rejseskildringer.

Det næste, jeg ser, er værkets titel: Arkrisk hysteri, dramatisk, set i
forhold til de portrætteredes fredelige poseren. Der er intet hysterisk
over dem. Titlen peger ud af værket. På Pia Arkes liv og på den måde, det
flød sammen med virkeligheden omkring den tidlige etnografis
opdagelsesrejser i de arktiske kulturer.

Arktisk hysteri (piblokto) var et kulturelt betinget psykopatologisk
fænomen, som Pearys samtidige diagnosticerede hos eskimoerne.
Tilstanden, en hysterisk skrigen efterfulgt af kramper og tåb af
selvkontrol, var vel nærmest psykotisk. Den optrådte om vinteren og især
hos kvinder, der led af vitaminforgiftning. Mente man.

Den slags hysteri var bare et af de spektakulære træk, man iagttog i det
polare. Sammen med andre særligheder kom det til at udgøre den
videnskab, der skulle forklare de vildes utilregnelighed og legitimere den
hvide races kulturelle overlegenhed.

Der findes fotografier, der dokumenterer det arktiske hysteri. Drevet af
sin nysgerrighed over for fotografiets historieproduktive egenskaber,
fandt Pia Arke frem til disse billeder. Et af dem var et fotografi af en halvt
afklædt kvinde, der bliver holdt fast af to mænd foran kameraet, mens
hun skriger i angst.

Pia Arke fik ikke lov til at bruge det konkrete billede i sit arbejde. Dertil
var det sandsynligvis for kompromitterende, Det inkarnerede det latente
overgreb, som datidens videnskabelige undersøgelser også var. Men Pia
Arke fandt sin egen mangetydige måde at undersøge det arktiske hysteri
på.

Hun griber tilbage og fremviser i stedet de struttende kvinder. I deres
element gør de sig til for mandens blik. Hun viser mandens begær. Efter
viden, magt og sex. Hans erektion under tøjet. Et begær, der var så udtalt,
at det måtte dækkes ind under videnskab og skind og pels. Men som
kommer tit syne i den måde, kvinderne er blevet iscenesat på; The
Mistress of theTupik, Arctic Bronze og i Ftøsh-light Study.

Peary, Henson, Entrikin eller Clark plantede ikke bare fanen på Polen.

Deres bedrifter havde aldrig kunnet lade sig gøre uden hjælp fra de
indfødte, fra kvinden. Hun syede tøj, kogte suppe, viste vej, indførte i det
hele taget de fremmede i den arktiske virkelighed. Hun var alt andet end
utilregnelig, afsindig eller vild. Hun var smuk, begavet og varm.

En væsentlig, men fortrængt del af fremrykningen i de polare egne var
seksuel. Peary havde en eskimoiske kvinde, som blot var 14 år ved
forholdets begyndelse. Det blev benægtet og var fortrængt af Pearys
bagland. Finansieringen af polrejserne var betinget af Pearys renhed. Det
ville have skabt forvirring, hvis ikke katastrofe, i en begrebsverden, hvor
sort og hvidt skulle holdes adskilt.

I retur for sex efterlod eventlrerne sig et ukendt antal efterkommere;
børn de fik med eskimoiske kvinder, som de mødte og begærede på
deres vej. Men som blev skrevet ind i historien med uslmligt blæk, fordi
de var upassende.

Pia Arke var født af forholdet mellem den symbolske eskimokvinde og
Peary. Hun havde en grønlandsk mor og en dansk far. Hun voksede op i
det bastarderede, mellem historiske fortrængninger og forskydninger.
Hun brugte sit liv på at sammenstille dokumenterne på ny, på at tyde det
utydelige og læse mellem linjerne. I Arktisk hysteri træder kvinden for en
gangs skyld frem, som hun også var. Magtfuld, balanceret, cool.


